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Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE MAȘINII DE TUNS
1. 2 piepteni de contur pentru 32 lungimi (de la 3 la 18 mm și de la 21 la 36 mm, cu un pas de 1 mm)
2. Lame:
• Cuțit mobil: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) : cuțit ultra-rezistent
• Cuțit fix:: oțel inoxidabil
3. Buton ON-OFF (pornire-oprire)
4. Moletă de reglare cu sistem de blocare integrat, pentru o înălțime de tundere securizată
5. Afișaj lateral al înălțimii alese
6. Lumină indicatoare a încărcării
7. Întrerupător pentru încărcarea aparatului
8. Perie de curățare
ATENȚIE, ACEST APARAT NU FUNCȚIONEAZĂ ÎN PRIZĂ ȘI TREBUIE ÎNCĂRCAT ÎNAINTE DE UTILIZARE.
ÎNCĂRCAREA MAȘINII DE TUNS
1. Introduceți ștecărul în aparat și conectați adaptorul. Înainte de a utiliza mașina de tuns pentru prima oară, 
încărcați-o timp de 16 ore. Asigurați-vă că întrerupătorul mașinii de tuns este în poziția OFF (oprit).
2. Verificați dacă indicatorul luminos pentru încărcare este aprins.
3. O încărcare completă permite utilizarea mașinii de tuns timp de cel puțin 45 minute.
4. Durata următoarelor încărcări este de 8 ore.
INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PRIVIND BATERIILE NI-MH ALE ACESTUI APARAT
Pentru a atinge și a păstra autonomia ideală a bateriilor, încărcați bateriile timp de 16 ore, apoi aproximativ o 
dată la 3 luni. De asemenea, autonomia perfectă a produsului nu va fi obținută abia după 3 cicluri complete de 
încărcare (un ciclu de 16 ore, urmat de două cicluri de 8 ore).

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL
Foarte practic, pieptenele ce urmărește conturul vă garantează o tundere uniformă.
Montați întotdeauna pieptenele înainte de a porni mașina de tuns și opriți mașina înainte de a schimba 
pieptenele.
• Pentru a monta pieptenele de contur:

1. Rotiți moleta de reglare în spate, până la marcajul ≪ 3 ≫ de pe afișajul lateral (Fig. 1).

2. Prindeți pieptenele de contur din spate, glisând cârligele laterale pe suportul mașinii de tuns, în canelurile 
corespunzătoare de pe pieptenele de contur(Fig. 2).
3. Apoi, rotiți ușor și apăsați până când se fixează printr-un clic (Fig. 3).
• Pentru a demonta pieptenele de contur (Fig. 4):
1. Prindeți laturile pieptenelui de contur, apăsând ușor pentru ca cârligul din spate să dea înapoi și să se 
elibereze pieptenele.
2. Ridicați pieptenele de contur, rotind înainte mașina de tuns, pentru a scoate pieptenele.

PORNIRE ȘI UTILIZARE
Pentru a ajusta înălțimea de tundere a mașinii de tuns, acționați moleta de reglare (4) în sus sau în jos.
Înălțimea aleasă se afișează pe partea dreaptă și partea stângă a aparatului.
Acționați butonul de pornire/oprire.
Puteți oricând schimba înălțimea pieptenelui.
Datorită sistemului SMART ADJUSTING, înălțimea de tundere aleasă este menținută indiferent de unghiul de 
înclinare al mașinii de tuns, garantând un rezultat precis.

ÎNTREȚINERE
Scoateți pieptenele de contur după fiecare utilizare.
O întreținere regulată a lamelor mașinii de tuns vă va permite să o mențineți într-o stare optimă de funcționare.
Lame demontabile
Pentru a facilita curățarea, lamele mașinii de tuns BaByliss sunt demontabile. Asigurați-vă că mașina de tuns 
este oprită. Țineți mașina dirijând lamele în sus și scoateți-le apăsând capătul lamelor (Fig. 5).
Periați lamele cu ajutorul periei de curățare, pentru a elimina firele de păr.
Clătiți lamele. Aparatul nu trebuie să intre deloc în contact cu apa. Lăsați lamele să se zvânte la aer înainte de a 
le remonta pe aparat.
Lame auto-lubrifiante
Lamele mașinii dvs. de tuns sunt echipate cu un rezervor tampon care distilează cantitatea de ulei necesară 
bunei funcționări a mașinii de tuns, după fiecare utilizare.
Așadar, vă recomandăm să reîncărcați periodic, imediat ce constatați un randament scăzut al aparatului.
Demontați lamele conform indicațiilor de mai sus.
Aplicați cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe tampon (Fig. 6).
Apoi, remontați lamele pe aparat.
Uleiul BaByliss este special creat pentru mașina de tuns, nu se va evapora și nu va încetini lamele.
În cazul în care lamele sunt uzate sau deteriorate, puteți procura lame de rezervă.
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