
E836PE 
 

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță 
 

CARACTERISTICILE APARATULUI DE TUNS 
 

1. Lame de 32 mm 

Cuțit detașabil:  

- Ascuțire tri-dimensională exclusivă prin electrochimie: pentru un tăiș excepțional 

- CMS (Crom-Molibden-Oțel Inoxidabil): cuțit ultra rezistent și 100% inoxidabil 

Cuțit fix: Oțel inoxidabil 

2. 2 adaptoare pentru tuns (2-14 mm și 3-15 mm) pentru păr și barbă 

3. 1 adaptor de precizie cu 6 poziții (de la 0,5 la 3 mm) pentru tunsori foarte scurte 

4. Cap de ras special pentru corp + 1 adaptor pentru tuns (3 mm) pentru un ras rapid 

și uniform pe toate părțile corpului 

5. Cap de ras de 18 mm special pentru față 

6. Lamă de precizie de 7 mm, pentru desenarea cu precizie a contururilor și motivelor 

originale 

7. Accesoriu pentru nas/urechi, pentru eliminarea firelor de păr nedorite din nas și din 

urechi 

8. Întrerupător I/0 

9. Indicator luminos de punere sub tensiune 

10. Perie pentru curățare  

11. Soclu de încărcare și de depozitare 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ACUMULATORII NI-MH AI ACESTUI APARAT 

Pentru a atinge și a păstra cel mai înalt grad posibil de autonomie a acumulatorilor, 

efectuați o încărcare de 16 ore înainte de prima utilizare și aproximativ o dată la 3 

luni. Autonomia maximă a produsului nu va fi atinsă decât după 3 cicluri de 

încărcare complete. 

 

ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE TUNS 

1. Scoateți aparatul de tuns și toate accesoriile din soclu și întoarceți soclul invers. Faceți 

să pivoteze clapeta de securitate, introduceți fișa în orificiul prevăzut în acest scop, 

apăsând-o bine și reînchideți clapeta. Puneți cablul de alimentare în șanțul prevăzut. 

Repuneți soclul la loc și conectați adaptorul (Fig. 1) 

2. Puneți aparatul de tuns (în poziția OFF) în soclul de încărcare și verificați ca indicatorul 

luminos de încărcare să fie aprins. 



3. Încărcarea completă (16 ore) permite folosirea aparatului de tuns timp de 30 de 

minute. 

4. Înainte de utilizarea pentru prima oară, încărcați aparatul timp de 16 ore. 

5. Durata încărcărilor ulterioare va fi tot de 16 ore. 

 

UTILIZAREA APARATULUI CONECTAT LA PRIZĂ 

Pentru a utiliza aparatul de tuns conectat la priza de rețea, introduceți fișa direct în 

aparat. 

Conectați la priză aparatul de tuns nepornit și puneți-l pe poziția ON (Dacă acumulatorul 

este foarte slab, așteptați aproximativ un minut). 

IMPORTANT! Utilizați exclusiv adaptorul furnizat împreună cu aparatul de tuns Ref. 

E836PE Tensiune = 3 V – Curent 1000 mA. 

 

WATERPROOF 

Aparatul se poate spăla integral în apă, cu condiția să fie oprit și scos din priză. 

Aveți grijă ca aparatul să fie uscat complet, înainte de a-l utiliza. 

N.B. Nu folosiți aparatul sub duș sau în baie. 

 

MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR 

Asigurați-vă că aparatul de tuns este oprit, înainte de a schimba capetele de tuns și 

accesoriile.  

Pentru a monta un cap, poziționați partea de jos a accesoriului pe aparat și asamblați 

capul complet până când auziți un clic. 

Pentru a demonta un cap, țineți mânerul aparatului în mână și îndepărtați capul cu 

cealaltă mână, împingându-l în sus (Fig. 2). 

Pentru a scoate adaptorul pentru tuns special pentru corp, împingeți de o parte a 

adaptorului în sus (Fig. 3.). 

 

UTILIZAREA ADAPTOARELOR PENTRU TUNS  

Foarte practic, adaptorul pentru tuns vă garantează o lungime de tăiere egală. 

IMPORTANT: Montați întotdeauna adaptorul pentru tuns ÎNAINTE de a porni aparatul și 

opriți aparatul pentru a schimba adaptorul. 

Lungimea de tăiere a aparatului dumneavoastră de tuns E836PE se reglează manual. 

Pentru a mări lungimea de tăiere, împingeți adaptorul pentru tuns în sus. Pentru a o 

micșora, împingeți adaptorul în jos. Lungimea aleasă se afișează pe spatele aparatului. 

 

ÎNTREȚINEREA LAMELOR 

Scoateţi adaptorul de tuns după fiecare utilizare.  

O întreținere regulată a lamelor aparatului de tuns vă va permite să mențineți o stare de 

funcționare optimă.  



Lame detașabile  

Pentru a facilita curățarea, lamele aparatului de tuns BaByliss sunt demontabile. 

Asiguraţi-vă că aparatul de tuns este oprit. Țineți aparatul, astfel încât lamele să fie 

îndreptate în sus și scoateți-le, apăsând pe vârful lamelor. 

(Fig. 4) 

Periați lamele cu ajutorul periei de curățare, pentru a elimina părul.  

Lame autolubrifiante 

Lamele aparatului dumneavoastră de tuns sunt echipate cu un rezervor tampon, care 

distilează cantitatea de ulei necesară unei bune funcționări a acestuia, utilizare după 

utilizare. Totuși, este recomandată reîncărcarea periodică, din momentul în care 

constatăm o scădere a randamentului aparatului. 

Demontați lamele așa cum se indică mai sus. 

Puneți cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe tampon 

(Fig. 5). 

Apoi înlocuiți lamele aparatului de tuns. 

Uleiul BaByliss a fost creat special pentru aparatul de tuns, acesta nu se va evapora și nu 

va încetini lamele. 

Este posibil să vă procurați lame de schimb, atunci când acestea sunt uzate sau 

deteriorate.  

 


