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ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАдУ 
УВАГА! Використовуйте лише оригінальний блок живлення, який постачається з 
приладом! 
1. Переконайтеся, що перемикач приладу знаходиться в положенні 0/0FF 
(ВИМКНЕНО). Для заряджання приладу вставте штекер адаптера у відповідне гніздо 
на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим викорисrанням 
приладу він має пройти 2 послідовних цикли заряджання тривалістю 8 годин кожний. 
2. Переконайтеся, що горить індикатор заряду. 
З. Одного повного заряду акумулятору вистачає на 70 хвилин автономної роботи. 
4. Після повного заряду тримеру індикатор заряду гасне. 

У мультитримері BaBylissMEN викорисrовуються нікель-метал-гідридні акумулятори 
{Ni-MH). Для підтримання максимально можливої автономії акумуляторів приладу 
спід проходити 2 послідовних цикли заряджання {2 х 8 годин) приблизно кожних3 
місяці. Крім того, NI-MH акумулятори приладу досягають повної автономії лише після 
перших 4 циклів заряджання (4 х 8 годин). 

- Тример для точних робіт (окантовочний) 
- Гребінчасrа направляюча (діапазон 2-14 мм) 
- Гребінчасrа направляюча для щетини { 1,0-3,5 мм) 
- Тример для тіла (rрумер) 
- 3 направляючі для грумера {3 мм, 5 мм, 7 мм) 
- Косметичний тример для доведення 
-2 насадки для брів до косметичного тримеру {3 мм, 5 мм) 
- Тример для носу/вух 

АВТОНОМНА РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРІВ 
У тримера, що отримав повний заряд акумулятору, слід від'єднати блок живлення від 
електромережі й від приладу та налаштувати прилад до викорисrання. 

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
- Перед кожним викорисrанням приладу переконайтеся, що він не має видимих 
ознак пошкодження. Не викорисrовуйте пошкоджений прилад. 
- Переконайтеся, що на лезах відсутнє сrрижене волосся або інші забруднення. 
- Переконайтеся, що акумулятори приладу досrатньо заряджені. 
- Користуйтеся приладом на чисrому, сухому, ретельно розчесаному волоссі. 

НАЛАШТУВАННЯ НАСАДОК 
- Перед зміною насадок переконайтеся, що прилад вимкнений. 
-Зніміть насадку, повернувши її викручуючим рухом (Рис. 1) 

- Всrановіть насадку, сумісrивши позначки на ній та на корпусі, насуньте насадку на 
корпус й поверніть до фіксації (Рис. 2). 

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ ЩЕТИНИ ДЛЯ ОКАНТОВОЧНОГО ТРИМЕРУ 
Гребінчасrа направляюча насадка для щетини надає змогу підтримувати ідеальну 
довжину волосся від 1,0 до 3,5 мм. Спробуйте кілька варіантів, щоб підібрати 
оптимальну довжину сrрижки. Беріть до уваги, що мінімальній довжині 1 мм 
відповідає найкоротша щетина, при максимальній довжині 3,5 мм- коротка акуратна 
борода. 
- Налаштуйтедовжинусrрижки {1,0-3,5 мм) за допомогою перемикача у верхній 
часrинінасадки. 
-Як тільки бажану довжину сrрижки обрано, направляюча автоматично заблокується 
в налаштованому положенні для забезпечення рівномірної довжини сrрижки. 
- Увімкніть прилад, посунувши перемикач вгору; леза почнуть рухатись, ви можете 
починати стрижку. 

НАЛАШТУВАННЯ 7-ПОЗИЦІЙНОЇНАСАДКИ ДЛЯ ОКАНТОВОЧНОГО ТРИМЕРУ 
-Заміну насадки проводьте на приладові, який вимкнено. 
- Під'єднайте насадку для точних робіт. 
-Сумісrіть тример з відповідними пазами на корпусі приладу. Насуньте насадку на 
прилад (Рис. 3). Натисніть вниз механізм розблокування, щоб він посів місце на 
корпусі. 
- Коли направляюча повнісrю притиснута до корпусу, вона налаштована на 
найкоротшу довжину сrрижки. 
- Натискаючи пальцем на насадку, відрегулюйте довжину сrрижки {2-14 мм). 
- Передбачені 7 позицій насадки: 2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 1 0  мм, 12 мм, 14 мм. 
-Зняти насадку можна натиснувши на неї великим пальцем (Рис. 4). 

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Для підтримання оптимальної продуктивносrі прилад слід регулярно очищувати після 
кожного викорисrання. 
- Після завершення використання приладу зніміть насадку. Ополосніть насадку під 
проточною водою й ретельно висушіть перед тим,як прибрати прилад на 
зберігання абознову викорипатийого. 
- За допомогою щіточки з комплекгу посrачання видаліть сrрижене волосся й 
забруднення. 
- Не викорисrовуйте rocrpi предмети для очищення лез тримера. 
- Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу. 
- Зняти леза можна, як показано на Рис. 1. 

- Всrановити леза можна, як показано на Рис. 2. 

- Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезами. 
- Насадки можна промивати під проточною водою. 
- Перш ніж всrановити насадки на прилад, переконайтеся, що вони повнісrю 
висохли. 
- Після закінчення догляду увімкніть прилад й змапіть леза декількома краплями 
масrила з комплекгу посrачання. Викорисrовуйте тільки масrило, котре 
посrачається разом із приладом: його формулу спеціально розроблено для 
високошвидкісних машинок для прижки; масrило не випаровується й не 
уповільнює роботу лез.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі 
зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або 
за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під 
наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання 
приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для 
недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе 
лише під наглядом дорослих.


