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УКРАЇНСЬКА

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ
УВАГА: Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до 
приладу.
1. Переконайтеся, що прилад вимкнено, для заряджання вставте штекер адаптера у 
відповідне гніздо на приладові й під’єднайте блок живлення до розетки. Перед першим 
використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 16 годин.
2. Перевірте, чи загорівся світлодіодний індикатор заряджання.
3. Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 60 хвилин автономного 
використання.
4. Після першого 16-годинного заряджання тривалість наступних циклів заряджання 
становитимуть 8 годин.
У приладові BaBylissMEN Beard Trimmer використовуються нікель-метал-гідридні 
акумулятори (Ni-MH). Перед першим використанням прилад має пройти повне 
безперервне заряджання протягом 16 годин. Ця первинна посилена зарядка забезпечує 
оптимальні характеристики потужності приладу, що гарантуватиме безперебійну швидку 
стрижку. Максимальна ємність акумулятору досягається тільки після 3 циклів 
зарядки-розрядки.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ
Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід їх повністю 
розрядити, а потім перезарядити протягом 16 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ
– Переконайтеся, що прилад вимкнено.
– Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть 
адаптер до розетки.
–  Якщо адаптер правильно під’єднаний до приладу й до мережі, загориться червоний 
світлодіодний індикатор.
– Прилад готовий до роботи.
ПРИМІТКА: Максимальна тривалість роботи приладу від мережі не має перевищувати 20 
хвилин.

РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРІВ
– Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть 
адаптер до розетки.
–  Якщо адаптер правильно під’єднаний до приладу й до мережі, загориться червоний 
світлодіодний індикатор.
– Коли прилад повністю заряджений, від’єднайте блок живлення від розетки й від 
приладу, потім налаштуйте прилад для використання.

НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
– Перед кожним використанням приладу перевірте його на відсутність видимих слідів 
пошкоджень. Не користуйтесь пошкодженим приладом.
– Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
– Переконайтеся, що акумулятори приладу достатньо заряджені.
– Користуйтеся приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі. 

НАЛАШТУВАННЯ ДОВЖИНИ СТРИЖКИ
Налаштування довжини стрижки можливе за допомогою регулювального колеса. 
Спробуйте кілька варіантів, щоб підібрати оптимальну довжину стрижки. Беріть до уваги, 
що мінімальній довжині 1 мм відповідає найкоротша щетина, при максимальній довжині 
12 мм борода буде густішою й довшою.
– Оберіть довжину стрижки (1-12 мм) за допомогою регулювального колеса.
– Для збільшення довжини стрижки повертайте регулятор за годинниковою стрілкою.
– Для зменшення довжини стрижки повертайте регулятор проти годинникової стрілки.
– Після того, як потрібна довжина стрижки налаштована, направляюча автоматично 
заблокується, аби гарантувати рівну акуратну стрижку.
– Увімкніть прилад, посунувши перемикач вгору; леза почнуть рухатись, ви можете 
починати стрижку.

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРУ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЧОЇ
– Тример можна використовувати для окантовки/оформлення краю бороди.
– Зніміть направляючу для стрижки, взявши її  пальцями з двох сторін за регулювальний 
диск й акуратно потягніть, щоб від’єднати направляючу (Рис. 1).
– Потягніть направляючу вгору й зніміть її з корпусу тримера.

ЗАКРІПЛЕННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ НА ТРИМЕРІ
– Встановіть ковзаючим рухом головку тримера під задній виступ направляючої.
– Направляюча мусить спиратись на головку приладу.
– Защепніть направляючу у встановленому положенні, притиснувши регулювальний диск 
до корпусу приладу (Рис. 2).
– Клацання підтвердить правильність встановлення направляючої в безпечній позиції.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищувати після 
кожного використання.
– Після завершення використання приладу зніміть направляючу. Ополосніть направляючу 
під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати прилад на зберігання 
або знову використати його.
– За допомогою щіточки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й 
забруднення.
– Не використовуйте гострі предмети для очищення лез тримера.
– Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.
– Зняти леза можна утримуючи корпус тримера рукою й натискаючи на леза великим 
пальцем від’єднайте їх від корпусу.
– Встановіть леза на прилад, переконавшись що їх пластина встала на відповідне місце в 
корпусі й натиснувши на леза у встановленому положенні.
– Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезом.
– Леза можна промивати під проточною водою.
– Перш ніж встановити леза на прилад, переконайтеся, що вони повністю висохли.
– Після закінчення догляду увімкніть прилад й змастіть леза декількома краплями 
мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається 
разом із приладом: його склад спеціально розроблено для високошвидкісних машинок для 
стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з 
безпеки.


