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APARAT DE TUNS PĂRUL DIN NAS/URECHI/SPRÂNCENELE
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate, înainte de a utiliza aparatul.

Acest aparat de tuns BaByliss  taie rapid și în siguranță părul din nas sau ureche și  sprâncenele
nedorite sau inestetice. 

CARACTERISTICI
 Cap de tăiat rotativ, demontabil, special pentru nas - urechi și capacul său de protecție. 
 Cap de tăiat de precizie, demontabil, special pentru sprâncene.
 Ghidaj de tăiere pentru tăierea sprâncenelor la două lungimi: 3 mm sau 5 mm.

PENTRU FUNCȚIONAREA APARATULUI
1. Pentru a introduce o baterie, scoateți baza aparatului, rotind-o la stânga, astfel încât reperul

(I) să se alinieze cu reperul (V). Apoi, trageți în jos de partea inferioară a aparatului (Fig.
1).

2. Introduceți  o  baterie  alcalină  tip  AA,  cu  borna  pozitivă  în  sus.  (Dacă  urmează  să  nu
utilizați aparatul pe perioade lungi  de timp sau dacă bateria este pe terminate,  scoateți
bateria din aparat. În acest fel veți crește durata de viață a aparatului de tuns.)

3. După ce ați introdus bateria, puneți bine baza aparatului înapoi pe poziția ei.
4. Porniți aparatul rotind baza aparatului spre dreapta, pentru a alinia cele două repere (I)

(Fig. 2).

Introducerea și scoaterea capetele de tăiat

Puneți aparatul pe poziția „oprit”, rotind baza aparatului spre stânga, astfel încât reperul ( I) să se
alinieze cu reperul (0) (Fig. 3).
- Puneți cu delicatețe capul de tăiat dorit pe aparat, apoi blocați pe poziție, rotind capul de tăiat spre
stânga, astfel încât cele două repere (I) să se alinieze (Fig. 4).
- Scoateți capul de tăiat de pe aparat, rotindu-l spre dreapta, pentru a alinia reperul (I) cu reperul ().
Apoi, trageți în sus de capul aparatului (Fig. 5).

Folosirea capului de tăiat rotativ special pentru nas și urechi 
Introduceți cu delicatețe capul de tăiat rotativ în nară sau ureche, pentru a tăia părul.

Folosirea capului de tăiat de precizie special pentru sprâncene 
Montarea ghidajului de tăiere
Pentru a monta ghidajul de tăiere pe capul de tăiat de precizie special pentru sprâncene, mai
întâi asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Pentru o lungime de tăiere de 3 mm, glisați ghidajul de tăiere pe șanțul A.
- Pentru o lungime de tăiere de 5 mm, glisați ghidajul de tăiere pe șanțul B (Fig. 6).
Instrucțiuni de utilizare
Pentru a cizela masa sprâncenelor, lucrați începând de la marginea interioară a sprâncenei și tăiați
spre  exterior  cu mișcări  uniforme.  Pentru început,  folosiți  lungimea  de tăiere  de 5 mm și  apoi
familiarizați-vă cu aparatul. Tăiați/radeți întotdeauna în direcția de creștere a părului, fără a apăsa pe
lamă, ceea ce ar putea să o deterioreze sau să vă rănească. Întindeți pielea cu mâna liberă, pentru a
permite o radere mai precisă.

ÎNTREȚINERE
Puneți aparatul pe poziția „oprit” (Fig. 3). Scoateți capul de tăiat de pe aparat, rotindu-l spre dreapta,
pentru a alinia reperul (I) cu reperul (). Apoi, trageți în sus de capul aparatului (Fig. 5). Îndepărtați
orice acumulare de păr de pe cap, suflând pe el sau folosind o perie de curățat. De asemenea, puteți
să clătiți capul aparatului sub apă curentă (Fig. 7). Totuși, mânerul nu trebuie să ajungă în contact cu
apa. Scoateți capul de tăiat de pe aparat, pentru a-l clăti sub apă. Asigurați-vă că acesta este complet
uscat, înainte de a-l pune înapoi în aparat și rotiți-l la stânga, până când reperele sunt aliniate. Nu
folosiți aparatul când faceți duș sau baie.
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