
Xiaomi Mi Electric Shaver 
Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie tą instrukcję obsługi przed 
użyciem, i zachowaj ją na przyszłość



Środki ostrożności
Ostrzeżenie
1. Nie próbuj otwierać urządzenia i wymieniać baterii.
2. Podczas podłączania / odłączania ładowarki nie należy ciągnąć 
bezpośrednio za kabel zasilający.
3. Nie pozostawiaj produktu na ładowaniu dłużej niż 24 godziny.
4. Ten produkt jest wyposażony w akumulator, który należy zawsze 
przechowywać z dala od ognia lub obszarów o wysokiej temperaturze.
5. Proszę nie umieszczać ani nie wkładać ciał obcych do golarki 
elektrycznej.
6. Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tego produktu.
Uwaga
1. Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego upewnij się, że stacja 
ładująca i golarka są całkowicie suche.
2. Nie kontynuuj korzystania z produktu, jeśli golarka elektryczna lub 
stacja ładująca są uszkodzone, co może spowodować obrażenia ciała. 
Jeśli produkt nie działa prawidłowo, postępuj zgodnie z instrukcjami w 
sekcji „Rozwiązywanie problemów”, aby rozwiązać problem. W razie 
potrzeby możesz wysłać produkt do naszego Działu Konserwacji w celu 
naprawy.
3. Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są 
uszkodzone lub nie działają prawidłowo.
4. Golarkę należy odłączyć od stacji ładującej, zanim będzie można ją 
wyczyścić wodą.
5. Jeśli golarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ładować ją 
do pełnej pojemności przynajmniej raz na sześć miesięcy.
Uwaga 
1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszcze-
niach.
2. Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę.
3. Podczas podróży upewnij się, że osłona ochronna jest na swoim 
miejscu, a blokada podróżna jest aktywna, aby chronić głowicę golącą.
4. Proszę ładować, obsługiwać i przechowywać urządzenie w 
temperaturze otoczenia od 5 do 35 ° C.
5. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół golarki, aby zapobiec 
uszkodzeniu przewodu.
6. Golarki elektrycznej należy używać wyłącznie do golenia zarostu. Nie 
zaleca się używania urządzenia do golenia głowy lub innych części ciała.
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7. Ten produkt ma wodoodporność IPX7. Można go myć lub spłukiwać 
wodą, ale prosimy nie zanurzać produktu w wodzie na dłuższy czas.
8. Podczas czyszczenia jest to całkowicie normalne i bezpieczne, jeśli 
woda kapie ze szczelin pomiędzy zewnętrzną obudową produktu. 
Wszystkie elektroniczne elementy golarki są zamknięte w niezależnej, 
wodoodpornej komorze. Umieszczenie golarki w pionie pozwoli na 
szybsze odparowanie wody z wnętrza szczelin.
9. Osoby, które nie mają pełnej zdolności, doświadczenia lub wiedzy do 
obsługi tego produktu (w tym dzieci), muszą mieć nadzór opiekuna 
przed użyciem, czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.

Przegląd produktu



Jak używać
Podczas kilku pierwszych goleń Twoja skóra może być lekko 
podrażniona, co jest zupełnie normalne. Zaleca się regularne korzystanie 
z golarki elektrycznej przez pierwsze 3 tygodnie (co najmniej 3 razy w 
tygodniu), aby umożliwić skórze jak najszybsze przystosowanie się do 
nowego produktu.
  - Naciśnij przycisk Wł. / Wył., Aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie 
jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przełączać się 
między trybami szybkiego i normalnego.
  - Naciśnij przycisk Wł. / Wył., Aby wyłączyć urządzenie. Golarka 
automatycznie zapamięta ostatnio używany tryb po wyłączeniu.
- Utrzymuj lekki nacisk i przesuwaj golarkę powoli po twarzy, wykonując 
okrężne ruchy. Nie jest konieczne wielokrotne przechodzenie przez ten 
sam obszar w celu uzyskania dokładnego golenia (najlepsze rezultaty 
zapewnia golenie na sucho).

* Niewłaściwe użycie tego 
produktu może łatwo uszkodzić 
osłonę ostrza i głowicę golącą. 
Przed każdym użyciem sprawdź, 
czy osłona ostrza i golona 
głowica są nienaruszone. Proszę 
nie używać urządzenia, jeśli 
zostanie stwierdzone 
uszkodzenie.



Blokada podróżna jest już 
zablokowana

Blokada podróżna
Golarka jest wyposażona w funkcję blokady podróżnej, która 
zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia po umieszczeniu 
go w walizce.

 - Aby włączyć blokadę podróżną: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł. / 
Wył. Przez 3 sekundy, gdy golarka jest wyłączona. Silnik przestanie 
działać, a golarka przejdzie w stan zablokowania. Wskaźnik blokady 
podróżnej zaświeci się na 3 sekundy.
 - Aby wyłączyć blokadę podróżną: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł. / 
Wył. Przez 3 sekundy. Wskaźnik blokady podróżnej zamiga kilka razy i 
włączy się silnik. Golarka elektryczna nie będzie już pozostawać w 
stanie zablokowanym.



Wskaźnik baterii

Wskaźnik 
baterii

Gdy golarka jest włączona lub ładowana, wskaźnik zasilania pokazuje 
różne kolory i stan:

Wskaźnik pozostałej mocy

Wskaźnik ładowania

Stały biały
Steady Orange
Stały czerwony
Miga 3 razy na 
czerwono (nie można 
włączyć urządzenia)

Stały biały

Miga na biało

Steady Orange

Stały czerwony

Gdy golarki nie można włączyć z 
powodu niewystarczającej mocy, 
szybkie ładowanie przez 5 minut 
pozwoli na co najmniej jednokrotne 
użycie urządzenia. Pełne 
naładowanie golarki zajmie około 
120 minut. Jeśli golarka nie będzie 
używana przez dłuższy czas, ładuj ją 
do pełnej pojemności przynajmniej 
raz na 6 miesięcy. Gdy golarka jest 
w pełni naładowana, może 
działać przez około 
60 minut w trybie 
normalnej/wysokiej 
prędkości.



1. Podczas czyszczenia golarki elektrycznej upewnij się, że urządzenie 
nie jest ładowane i jest wyłączone.

2. Wypłucz głowicę 
golącą wodą (zaleca 
się użycie ciepłej 
wody).

5. Wypłucz uchwyt głowicy golącej 
wodą (zalecamy użycie ciepłej wody, 
nie używaj ręcznika ani bibuły do 
wycierania głowicy golącej).

* Golarkę można przepłukać wodą (należy upewnić się, że 
golarka jest odłączona od stacji ładującej).

* Zalecana jest wymiana głowicy golącej raz na dwa lata, aby 
zapewnić prawidłowe działanie golarki elektrycznej. Odwiedź 
witrynę www.mi.com, aby zakupić zamienne głowice golące.

6. Strząśnij nadmiar wody; utrzymuj 
golarkę Gead Golder w suchym 
miejscu i ponownie podłącz ją do 
golarki elektrycznej.

3. Zdejmij uchwyt 
głowicy golącej, 
odciągając go od 
golarki elektrycznej.

4. Wypłucz komorę na 
wąsy wodą lub 
wyczyść ją szczoteczką 
do czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

Proszę wyczyścić golarkę elektryczną po każdym goleniu, aby 
zapewnić jej optymalne działanie (gdy świeci się wskaźnik       Clean / 
Error, oznacza to, że wewnątrz golarki zgromadziło się zbyt dużo 
zarostu, co wpłynie na normalne działanie urządzenia).



Specyfikacja

Elektryczna golarka Podstawa ładująca

Nazwa: golarka elektryczna Mi
Modelu: MJTXD01SKS
Moc znamionowa: 3,5 W.
Stopień ochrony IP: IPX7
Wyprodukowano w Chinach

Ładowanie: stacja dokująca
Wejście: 5 V        1 A.
Czas ładowania: w przybliżeniu
120 minut do pełnego 
naładowania



Włącznik
Górna 

pokrywa
Dolna 

pokrywa

Gdy golarka zbliża się do końca okresu użytkowania, w zależności 
od lokalnych przepisów, może być konieczne wyjęcie wewnętrznej 
baterii i oddanie jej do odpowiedniego centrum recyklingu lub 
przetwarzania. Jeśli nie możesz wyjąć wewnętrznej baterii, przekaż 
swój produkt do centrum recyklingu wyznaczonego przez rząd.

Ostrzeżenie: Proszę nie wrzucać baterii do ognia, aby zapobiec 
eksplozji baterii lub uwolnieniu szkodliwych toksycznych substancji. 
Nie zwieraj baterii, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu 
pożarowemu.

* Upewnij się, że bateria jest wcześniej całkowicie rozładowana
usunięcie go

1. Za pomocą małego płaskiego śrubokręta otwórz golarkę 
elektryczną
pokrywa dolna, pokrywa górna i włącznik / wyłącznik (nie można 
ich ponownie założyć po zdjęciu).

Instrukcje dotyczące 
wyjmowania akumulatora:

Ochrona środowiska



Odkręć

Podważ OdetnijOdkręć

Wypchnij Wypchnij

2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby znajdujące się 
w dolnej części golarki, a następnie wyciągnij zespół wewnętrzny z 
otworu.

* Zdrap powłokę i wprowadź kod zapobiegający podrabianiu, aby 
sprawdzić, czy produkt jest autentyczny. Strona internetowa do 
sprawdzania autentyczności produktu: chaxun.mi.com

3. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby, a następnie 
płaskim śrubokrętem otwórz dolną część golarki. Odetnij płytkę 
stykową akumulatora, ale zachowaj ostrożność i nie zwieraj płytki 
stykowej. Wyjmij baterię i zutylizuj we właściwy sposób.


