
POLSKI
DZIękujemy za zakup maszynki do strzyżenia włosów E842XE
firmy BaByliss' Szczegółowe informacje na temat włakiwości pro-
du tu. techniki strzyżenia oraz wskazówki ekspertów znajdują się
na naszej stronie internetowej: www.babyliss.com.
Przed użyciem urządzenia. dokładnie przeczytać poniższe przepi-
sy bezpieczeństwa!

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1.2 ostrza o różnej szerokości cięci.: 32mm, do strzyźenla brody
oraz 7mm, do jej stylizowania
Ruchomy nóż: CMS (Chrome-Molybdene-Stalnless Steel): super-
wytrzymały Iw 100% nierdzewny nóż

2. 1 głowica tnąca z możliwością ustawienia 30 długości (od O,S
do 15mm, z przeskokiem co O,Smm)

3. 1 specjalna głowica do cięcia «trzydniowego zarostu»
4. Przycisk ON/OFF (2 prędkości)
5. Pokrętło regulacji wysokości cięcia
6. Kontrolka pracy
7 Wtyczka do korzystania •• źródła prądu Ido ladowanla
a. Sza.otec.zka do czyn:czenła

WAŻNA INFORMACJA DOTYC2ĄCA AKUMULATORÓW NI-MH
WYKORZYSTYWANYCH W URZĄDZENIU
Aby osiągnąć i zapewnił jak najdłuższy czas pracy na akumu-
latorach, pr2:ed pierwszym uzyclem należy ładować przez 16
godzIn i przeprowadzać ten zabieg co około 3 miesiące. Mak-
symalny czas pracy na akumulatorach zostanie osiągnięty po 3
pełnych cyklach ladowonio - roxladowania.

ŁADOWANIE TRYMERA
l Wlozyć WtyCZkę do urzadzen. , podlączyć zasilacz. Przed pierw-
szym uzyclem trymera. nalezy go ładować przez 16 godzin. Upew-
nił SIę czy wyłączni trymera znajduje się w położeniu OFF.

2. Sp(aWdzjl czy kontrolka ładowania jest zapalona.
3. CaIkow '. naIadowanOe trymera pozwala na jego użytkowanie
mabyma_ przez 30 minut.

4_Następne cłrołac al""iafÓwniez powinny trwać 16godzin.

KORZYSTANIE Z PRĄDU
Aby orzystac! z trymera podlączonego do prądu, nalezy włożyć
wtyczkę do urządzenia. Wyłączony trymer podlączyć do źródla prą-
do ustawić pozycji ON Iw przypadku słabego akumulatora zacze-
kat.,.""" minutę).
wAlNE! Uzywat wyIąc2nie zasilacza dołączonego do zestawu Ref.
E om Napięcie =3V Prąd l000mA.

'EG CJA GLO CYTNĄCEJ
wAtm: GIowice tnąCą na ty na dat zawsze PRZEDwłączeniem
t~ I zdeJmowac zawsze po jego '. (~aen-ju.
V celu wyjęcia lub załozenia głowicy, ustawIĆ wysokość CIęcia inną
niz 15mm (Rys.l) i przy wylączonym silniku, pociągnąć z. glowicę
w górę, aby ją wyciągnąć (Rys_2) lub wisnąć, głowicę i przekręcić
pokrętłem. aby ją umiekić na miejSCU (Rys.3).
Spec:jalna g .0 tn~a do trzydniowego zarostu została specjal-
~ opracowana aby zagwarantować n;ewlelkie cięcie (krótkie),
szrzegćInie trzydNowego zarostu. Zakład. się ją na główną głowi<ę

• - !IdY trzeba wymodelować kontur wok:51
nosa. ust lub
'Aby M zdjf:. "*'Y nacisnąć przycisk na wysokości 2 kresek jed-
l"IOCIl5: ~ gI<IwKę do pczodu. (Rys_4-5)

ncIe_
gnebieNa powinna by( przytrzymywa-

ni plasko przy s 6rze łnaae, mov..1ąt. wystające z noza
szczyty zębów I pazurkI muszą zawsze przylegać do skóry. W innym
,..,."stJZy1en •• jest mn,ej precyzyjne. (Rys. 7-8)

KONSERWACJA
a względu na higienę. głowicę trymera mozna myć wodą.

- Urządzen •• n;e jest wodoodporne.
~ gIowIcę trymera, nałeży delikatnie odchylić glowoce

lnł<'Iod urządzenia i wlozyć pod bieżącą wodę (Rys. 9).
GicM~ tnąca może by( równiez przemyta oddzielnie.

acja ostrzy trymera zapewni jej długotrw ••.
dz:iałallle.

http://www.babyliss.com.

