
HAJvAGÓG~p
E69SE

lassa el figyelmesen a biztosagi utasltasokat, mielótt a
;ziileket hasznalna!

A TERM~K JELLEMZOI
15mm-es kesek: rozsdamentes acel
•• vagasi magassag pontos beallitasa az 5 helyzetbe
Illithat6 karnak koszonhetóen
~vezetófesu: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
=ordraszfesu, olaj, tisztit6kefe, elvedó

ELOK~szIT~S
asznalat elótt ellenórizze a vag6kesek tisztasagat.
ehetóleg tiszta, szaraz es teljesen kifesGlt hajon
asznalja a hajvag6gepet.
:GJEGYZt:5: ne hasznalja folyamatosan 20 percnel
"lbb.

HASZNALAT
atlakoztassa a hajvag6gepet a hal6zatra, majd allltsa
J helyzetbe.

A VEZETOF~SOK HASlNALATA
a hajvag6gep 8 vezetófesuvel rendelkezik.
vezet6fesut mindig a kesziilek bekapesolasa elótt
Iyezze fel, a vezetófesu csen!jehez pedig mindig
pcsolja ki a keszGleket.
elyezze elószor a vezetófesut a hajvag6gep fogaira,
lajd nyomja Mtrafele egeszen a kattanasig.
evetelnel elószor hUzza Mtra a vezetófesut, majd
meljele.

Allitókar
allit6kar Spozlci6banteszi lehetóvea vagasi magassag
~g pontosabb beallltasat.
.vagasi magassag novelesehez nyomja le a kart.
.vagasi magassag csokkentesehez emelje fel a kart.

KARBANTARTAs
: optima lis teljesitmeny biztosftasa erdekeben a
szGleket minden hasznalat utan tisztftani kell:
apcsolja ki a keszGleket, majd hUzza ki a konnektorb61.
egyen Jeminden vezetófesut. Oblitse Jea vezetófesut
lly6 vizben, majd szarltsa meg teljesen, mielótt a
elyere teszi vagy ismet hasznalja.
savarja ki a ket csavart a rogzitett szeles kesból, majd
egye le a keszulekról.
:GJEGYZt:S: Ovatosan vegye ki a keseket, kozben

jegyezze meg, hogy milyen iranyban
voltak a kesziilekre rogzitve.

.efevel tavolitsa el a hajszalakat es egyeb
zennyezódeseket a vag6fej belsejeból es a kesekról.
.z osszeszerelest csu pan a fent lelrtak szerint kell
Ivegezni, fordftott sorrendben.
'egUl, mieJótt a szeles kes ket rogzltócsavarjat teljesen
1egszoritja, az esetleges serUles elkeriilese erdekeben
lIenórizze, hogy a kesek megfelelóen egy vonalban
annak-e. A finombeallit6 kar teljesen felemelt
,elyzeteben a kis kes hegyeinek 1 mm-re kelllenniUk a
zeles kes hegyei alatt, es parhuzamosaknak kelllenniiik
gymassal (ellenkezó esetben seriilest okozhat).
zoritsa be alaposan a szeles kes ket csavarjat, es
Igyeljen arra, hogy ekozben ne mozduljon el a kesek
entiekben leirt helyzete.
EGJEGYZt:S: Ne pr6balja meg megjavitani vagycsen!lni

a keseket.
I a kesek eltompulnak vagy serulnek, vegye fel a
pcsolatot a BaByliss iigyfelszolgalattal

,ndszeres hasznalat eseten a kesek nem igenyelnek
·nest. Ezzel szemben, ha a hajvag6gepet hosszabb
ón keresztUl nem hasznaltak, celszeru hasznalat elótt
egolajozni a keseket.
'isztitas utan kapcsolja be a hajvag6gepet es helyezzen
leMny csepp olajat a vagókesekre. AmelIekelt olaj
Isszetetelet hajvagógepek szamara alakitottak ki, nem
.arolog es nem lassitja le a hajvagógep vagókeseit.

MASZYNKA DO STRZYŻENIA
E695E

Przed użyciem urządzenia, dokladnie przeczytać
poniższe przepisy bezpieczeństwa!

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1.Ostrza 45 mm: stal nierdzewna
2. Precyzyjna regulacja wysokości cięcia za pomocą 5
stopniowej dźwigni

3. B nakladek: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
4. Grzebień fryzjerski, olej, szczotka do czyszczenia
maszynki, osłony na ostrza

PRZYGOTOWANIE
o Przed każdym użyciem, sprawdzić czy ostrza są czyste.
o Używać maszynki do czystych, suchych i rozczesanych
włosów.
INFORMACJA: ciągła praca maszynki nie może
przekroczyć 20 minut.

UŻYTKOWANIE
Podłączyć wylączoną maszynkę do prądu i ustawić
przełącznik w położeniu ON.

UŻYCIE NASADEK GRZEBłENIOWYCH
Maszynka wyposażona jestw Bnakładek grzebieniowych.
Nakładki grzebieniowe należy nakładać zawsze przed
włączeniem maszynki i zdejmować zawsze po jej
wyłączeniu.
o Najpierw nałożyć nakładkę grzebieniową na ostrza
maszynki, a następnie nacisnąć koniec nakładki, aby
zablokować.

o Aby zdjąć nakładkę, odczepić najpierw tył nakładki, a
następnie ją podnieść.

Dźwignia regułacyjna
S-stopniowa dźwignia regulacyjna umożliwia jeszcze
bardziej precyzyjną wysokość cięcia .
o Aby zwiększyć wysokość cięcia, opuścić dźwignię.
o Aby zmniejszyć wysokość cięcia, podnieść dźwignię.

KONSERWACJA
Aby urządzenie działało w sposób optymalny należy
czyścić je po każdym użyciu:
o Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
o Zdjąć wszystkie nakładki strzygące. Przemyć nakładkę
pod bieżącą wodą i całkowicie wysuszyć przed jej
ponownym nałożeniem lub użyciem.

o Odkręcić dwie śruby większego, nieruchomego ostrza
i odczepić je.
UWAGA: Delikatnie zdjąć ostrza, zwracając uwagę na

kierunek, w którym zostały zamocowane .
o Za pomocą szczotki oczyścić wnętrze głowicy i ostrza z
włosów i innych nieczystości.

o Ponownego złożenia należy dokonać według tych
samych instrukcji, w odwrotnej kolejności.

o Na koniec, przed pełnym dokręceniem dwóch śrub
większego ostrza, aby uniknąć skaleczenia, upewnić
się, że oba ostrza znajdują się w odpowiedniej pozycji.
Wraz z dźwignią regulacji wewnętrznej, ostrze mniejsze
powinno znajdować się l mm ponad ostrzem większym,
ułożonym równolegle (w przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko zranienia).

o Dokładnie dokręcić dwie śruby ostrza większego,
zwracając uwagę, aby nie zaburzyć właściwej pozycji
ostrzy opisanych powyżej.
UWAGA: Nie należy podejmować samodzielnych prób

reparacji lub wymiany ostrzy.
Jeśli ostrza stępiłyby się lub zostały uszkodzone, należy
skontaktować się z serwisem klienta BaByliss.

Jeśli ostrza są regularnie używane, nie wymagają
smarowania. Jeśli jednak maszynka nie była używana
przez dłuższy czas, zaleca się nasmarować ostrza przed
użyciem.
o Po wyczyszczeniu, włączyć maszynkę i nałożyć kilka
kropel oleju na ostrza. Olej został przygotowany
specjalnie dla maszynek do strzyżenia włosów, nie
wyparuje i nie spowolni ostrzy.

ZASTAIHOVACI STROJEK
E69SE

Pred pouźitlm prlstroje si pełlive prełtete bezpełnostnf
pokyny!

VLASTNOSTłVYROBKU
1.Brity 45 mm: nerezova ocel
2. Presne nastavenl vysky strihu dlky nastavitelne paćce
na 5 pozie

3.8 nastavcu strihu: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
4. Kadernicky hreben, olej, łisticl kartaćek, ochrana bfitu

pAlpRAVA
o Pred kaźdym pouiitim se ujistete, źe brity jsou ćiste.
o Doporućujeme pouźlt zastfihavacf strojek na ćiste,
suche a zcela rozćesane vlasy.
POZNAMKA: strojek nepouźlvejte nepretriite po dobu
delSl neź 20 minut.

POUŻłTI
Zapojte vypnuty strojek do site a dejte ho do pozice ON.

poużlvANI NAsTAVCU
lento zastrihavacf strojek je dodavan se 8 nastavci strihu.
Nastavec umlstete na strihacf stroj vźdy predtim, neź
strihacf strojek zapnete, a pred sejmutim vźdy strojek
vypnete.
o Nastavec nejdrlve umistete na ozu ben f strojku, pote
stlaćte zadni ćast nastavce, aź uslyslte cvaknutl.

o Pro vyjmuti uvolnete nejdrlve zadni ćast nastavce, pote
nadzdvihnete.

Urovnavacf paka
Urovnavad paka nastavitelna do 5 pozic umoźnl jeste
presnejsl nastaveni vysky strihu.
o Pro zvysenl vysky stfihu je moźne posunout paku dolu.
o Pro zmensenivysky stfihu je moźne paku nadzdvihnout .

UDRŻBA
Pro zarułenl optimalniho vykonu musi byt pristroj po
kaźdem pouzitl vyćisten:
o Plistroj vypnete a odpojte jej z proudu.
o Sejmete stiihad nastavec. Oplachnete jej pod tekouci
vodou a pled uJoźenim nebodalslm poutJtlmjeJ nec te
zcela oschnout.

o Odsroubujte oba srouby sirokeho pevneho britu a
uvolnete jej.
POZNAMKA: Brity vyjimejte opatrne, zapamatujte si smer

jejich upevneni.
o Kartałkem odstrante vlasy a dalsi zbytky z vnitlnl ćasti
strihad hlavy a biitu.

o PHstroj znovu slofte dle pokynu uvedenych vYse. ale v
opaćnem smeru.

o Predtlm neź zcela utahnete oba srouby sirokeho biitu, se
ujistete, źe biity jsou radne zarovnany, abyste zamezili
prlpadnemu zraneni. Pomod nastavovad pałky, ktera je
zcela uvolnena, spićky maleho britu musi byt l mm od
sirokeho britu a paralelne s nim (riziko poraneni, pokud
nebude nastaveno timto zpusobem).

o Pećlive utahnete oba srouby sirokeho blitu a dbejte na
to, abyste neporusili spravnou pozici biitu popsanych
vyse.
POZNAMKA: Nepokousejte se opravit ći vymenit blity.
Pokud se blity otupi nebo jsou pośkozene, kontaktuj te
klientsky servis BaByliss.

Pokud jsou brity pouźlvane pravidelne, nepotfebuji
vlhćit. Naopak, pokud jste stlihad strojek nepouźivali po
delsi dobu, doporułuje se blity pled pouźitim navlhćit.
o Po omtenl blitu stiihad strojek zapnete a na b/ity
nakapejte nekolik kapek oleje. Olej dodany se strojkem
byl specialne navrien pro stfihad strojek, nevypaH se a
take nezpomali chod blitu strojku.


