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

CARACTERISTICILE MAŞINII DE TUNS
1.  Cap de precizie cu lamă Titanium şi 3 piepteni de contur (3 - 5 - 7 mm) şi 1 pieptene de precizie cu 5
poziţii (de la 3 la 15 mm)
2. Cap de tundere pentru corp cu 1 pieptene de precizie cu 5 poziţii (de la 3 la 15 mm)
3. Lamă de precizie 7 mm, pentru conturarea cu precizie
a contururilor şi motivelor originale
4. Accesoriu pentru nas/urechi, pentru eliminarea părului nedorit
din nas şi urechi
5. Cap pentru ras special pentru faţă
6. Buton de reglare exactă
7. Întrerupător I/0
8. Funcţie Turbo
9. Indicator luminos de tensiune
10. Pieptene, ulei şi perie de curăţare, suport pentru încărcare şi Depozitare

ATENŢIE,  ACEST  APARAT  NU  FUNCŢIONEAZĂ  LA  PRIZĂ  ŞI  TREBUIE  ÎNCĂRCAT
ÎNAINTE DE UTILIZARE.
Pentru a garanta autonomia şi longevitatea bateriilor, încărcaţi aparatul timp de 16 ore înainte de
prima
utilizare şi aproximativ o dată la 3 luni. Înainte de fiecare utilizare, reîncărcaţi aparatul timp de
16  ore,  verificând  ca  întrerupătorul  să  fie  pe  poziţia  OFF  şi  dacă  indicatorul  luminos  pentru
încărcare este aprins. O încărcare completă permite utilizarea maşinii de tuns timp de minim 30
minute.
Nu încărcaţi niciodată produsul mai mult de 24 ore consecutiv şi utilizaţi-l exclusiv împreună cu
încărcătorul
furnizat.

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 închizând 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 30 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.

MONTAREA ŞI DEMONTAREA ACCESORIILOR
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a schimba capetele 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.

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL
Foarte practic, pieptenele ce urmăreşte conturul vă garantează o tundere uniformă.
IMPORTANT: Montaţi pieptenele de contur întotdeauna ÎNAINTE de a porni maşina de tuns şi opriţi-o
pentru a schimba pieptenele de contur.
• Mai întâi, aşezaţi pieptenele de contur pe dinţii aparatului, apoi apăsaţi pe partea din faţă a pieptenelui
până auziţi un clic.
• Pentru a-l demonta, scoateţi mai întâi partea din spate a pieptenelui, apoi ridicaţi-l.

Buton de reglare exactă
Butonul de reglare exactă (situat în partea din spate a aparatului) şi cele trei  poziţii  ale sale permit o
reglare fină pentru o tundere exactă.
• Maşina de tuns este reglată pe înălţimea cea mai mică atunci când cifra 3 este vizibilă pe buton.
• Pentru a mări înălţimea de tundere de la 0,5 mm la 1 mm, glisaţi butonul în jos până când cifra 2 devine
vizibilă
deasupra butonului.
• Pentru a mări lungimea până la 1,5 mm, glisaţi butonul în jos până când cifrele 1 şi 2 sunt vizibile
deasupra
butonului.
NOTĂ: reglajul exact este utilizabil doar cu capul de precizie Titanium şi cu capul de tundere pentru corp.

ÎNTREŢINERE
O întreţinere regulată a lamelor aparatului va permite funcţionarea optimă pentru mai multă vreme.
• Scoateţi pieptenele de contur, spălaţi-l sub jet de apă şi zvântaţi-l complet înainte de a-l depozita.
• Curăţaţi bine lamele cu ajutorul periei pentru a elimina firele de păr.
• Porniţi aparatul şi aplicaţi cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe lame. Aşteptaţi câteva secunde,
apoi  opriţi  aparatul  pentru a tampona eventualul  exces de ulei  cu ajutorul  unei cârpe uscate.  Folosiţi
exclusiv ulei BaByliss: acesta a fost creat după o formulă specială pentru maşina de tuns, nu se va evapora
şi nu va încetini lamele.
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