
E835E

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.

CARACTERISTICILE MAŞINII DE TUNS
1. Lame de 32 mm:  Cuţit  mobil  -  W-Tech: CMS (aliaj  din oţel  inoxidabil-crom-molibden)  /  Cuţit  fix:  oţel
inoxidabil
2. 2 piepteni de contur pentru păr (2-14 şi 3-15 mm) pentru păr şi barbă
3. 1 pieptene de precizie cu 6 poziţii (de la 0,5 la 3 mm) pentru tuns scurt
4. Cap pentru ras de 18 mm, special pentru faţă
5. Lamă de precizie de 7 mm, pentru crearea cu precizie a contururilor şi motivelor originale
6. Accesoriu pentru nas/urechi, pentru eliminarea părului nedorit din nas şi urechi
7. Întrerupător I/0
8. Indicator luminos de tensiune
9. Perie de curăţare
10. Suport de încărcare şi depozitare
Informaţii  importante privind bateriile lE S Ni -MH ale acestui aparat Pentru a atinge şi a păstra autonomia
ideală a bateriilor, încărcaţi bateriile timp de 16 ore înainte de prima utilizare, apoi aproximativ o dată la 3 luni.
Autonomia perfectă a produsului va fi obţinută abia după 3 cicluri complete de încărcare.

ÎNCĂRCAREA MAŞINII DE TUNS
1. Scoateţi maşina de tuns şi toate accesoriile  de pe suport şi întoarceţi suportul.  Rotiţi  clapeta de siguranţă,
introduceţi  priza  în  orificiul  prevăzut  pentru aceasta,  fixând-o bine şi  reînchizând clapeta.  Aşezaţi  cablul  în
canelura prevăzută. Puneţi suportul la loc şi conectaţi adaptorul la priză (Fig. 1)
2. Aşezaţi maşina de tuns (în poziţia OFF) pe suportul de încărcat şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru
încărcare este aprins.
3. O încărcare completă (16 ore) permite utilizarea maşinii de tuns timp de 40 minute.
4. Înainte de a utiliza maşina de tuns pentru prima oară, încărcaţi-o timp de 16 ore.
5. Durata următoarelor încărcări este tot de 16 ore.

UTILIZAREA ÎN PRIZĂ
Pentru a utiliza maşina de tuns pe o porţiune, conectaţi ştecherul direct la aparat.
Orientaţi maşina de tuns nepornită pe porţiunea respectivă şi comutaţi pe poziţia ON (pornit) (dacă bateria este
slabă, aşteptaţi aproximativ 1 minut).
IMPORTANT! Utilizaţi exclusiv adaptorul furnizat împreună cu maşina de tuns.

REZISTENŢĂ LA APĂ
Pentru o utilizare mult mai confortabilă, maşina dvs. de tuns E835E este rezistentă la apă. Poate fi utilizată şi sub
duş, iar întreţinerea sa facilă vă garantează o igienă maximă.
ATENŢIE: cablul de alimentare trebuie scos din priză din partea ţinută cu mâna, înainte de a folosi aparatul sub
duş.

MONTAREA ŞI DEMONTAREA ACCESORIILOR
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a schimba capetele maşinii de tuns şi accesoriile.
Pentru a monta un cap, plasaţi  partea de jos a accesoriului pe aparat şi înşurubaţi-l complet până se fixează
printr-un clic.
Pentru a demonta un cap, ţineţi mânerul aparatului cu o mână şi scoateţi capul cu cealaltă mână, trăgându-l în sus
(Fig. 2).

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL
Foarte practic, pieptenele ce urmăreşte conturul vă garantează o tundere uniformă.
IMPORTANT: Montaţi întotdeauna pieptenele ÎNAINTE de a porni maşina de tuns şi opriţi maşina înainte de a
schimba pieptenele.
Înălţimea de tundere a maşinii dvs. de tuns E835E se ajustează natural.
Pentru a mări înălţimea de tundere, împingeţi în sus pieptenele. Pentru a o reduce, împingeţi pieptenele în jos.
Înălţimea aleasă este afişată pe spatele aparatului.

ÎNTREŢINERE
Scoateţi pieptenele de contur după fiecare utilizare.
O întreţinere regulată a lamelor maşinii de tuns vă va permite să o menţineţi într-o stare optimă de funcţionare.

Lame demontabile
Pentru a facilita curăţarea, lamele maşinii de tuns BaByliss sunt demontabile. Asiguraţi-vă că maşina de tuns este
oprită. Țineţi maşina de tuns orientând lamele în sus și detaşaţi-le apăsând vârful lamelor. (Fig. 3)
Periaţi lamele cu grijă, cu ajutorul unei perii de curăţare, pentru a elimina firele de păr.

Lame auto-lubrifiante
Lamele maşinii dvs. de tuns sunt echipate cu un rezervor tampon care distilează cantitatea de ulei necesară bunei
funcţionării a maşinii de tuns, după fiecare utilizare. Aşadar,
vă recomandăm să reîncărcaţi periodic, imediat ce constataţi un randament scăzut al aparatului.
Demontaţi lamele conform indicaţiilor de mai sus.
Aplicaţi cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe tampon (Fig. 4).
Apoi, remontaţi lamele pe aparat.
Uleiul BaByliss este special creat pentru maşina de tuns, nu se va evapora şi nu va încetini lamele.
În cazul în care lamele sunt uzate sau deteriorate, puteţi procura lame de rezervă.
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