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E751E 
Lugege järgmised kasutusjuhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. 
 

SEADME KIRJELDUS 
1. 2 juuste lõikejuhikut 32 lõikepikkusega (3–18 mm ja 21–36 mm, 1 mm sammuga) 
2. Lõiketerad: 

• Liikuv tera: äärmiselt vastupidav CMS-tera (kroom-molübdeen-roostevaba teras) 
• liikumatu tera, roostevaba teras. 
3. Toitelüliti 

4. Seaderatas sisseehitatud lukustussüsteemiga, mis hoiab turvaliselt lõikepikkust. 
5. Valitud pikkuse tähis küljel 

6. Laadimise märgutuli 
7. Laadimispistik 
8. Puhastushari 

HOIATUS! KÄESOLEVAT SEADET EI SAA KASUTADA ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATUNA JA SEEGA PEAB SEDA ENNE 
KASUTAMIST LAADIMA. 
 

PIIRLI LAADIMINE 
1. Lükake pistik seadmel olevasse pessa ja ühendage adapter elektrivõrku. 

Enne esmakordset kasutamist laadige piirli akut 16 tundi. Kontrollige, kas toitelüliti on väljalülitatud asendis 
(OFF). 
2. Kontrollige, kas laadimise märgutuli põleb. 

3. Täielikult laetuna saab piirlit kasutada vähemalt 45 minutit. 
4. Järgmistel laadimiskordadel tuleks sellel samuti lasta 8 tundi laadida. 

TÄHTIS TEAVE SELLE SEADME NI-MH AKUDE KOHTA 
Aku võimalikult pika kasutusea tagamiseks laadige seda 16 tundi enne esmakordset kasutamist ja seejärel 
umbes iga kolme kuu tagant. Seadet saab ainult akutoitel täisvõimsusel kasutada alles pärast seda, kui selle aku 

on kolm korda täielikult täis laetud. 
 

LÕIKEJUHIKUTE KASUTAMINE 
Väga praktilised lõikejuhikud tagavad ühtlase lõikepikkuse. 
Kinnitage juhik seadmele alati enne selle sisselülitamist ning lülitage seade enne juhiku vahetamist või 

eemaldamist välja. 
• Lõikejuhiku kinnitamine 
1. Seadke seaderatas tähisele „3” küljel (joonis 1). 

2. Kinnitage lõikejuhik seadme esiosale. Selleks lükake seadme külgedel olevad sulgurid vastavatesse soontesse 
lõikejuhikul (joonis 2). 
3. Seejärel pöörake seda ja vajutage ettevaatlikult, kuni kuulete, et see klõpsatab kohale (joonis 3). 

• Lõikejuhiku eemaldamine (joonis 4) 
1. Võtke lõikejuhiku külgedest kinni. Vabastamiseks vajutage juhiku taga olevat sulgurit. 

2. Lõikejuhiku eemaldamiseks pöörake lõikur ettepoole ja tõmmake juhik lahti. 
 

SISSELÜLITAMINE JA KASUTAMINE 
Juukselõikusmasina lõikekõrguse seadmiseks keerake seaderatast (4) üles või alla. 
Valitud kõrgust näete seadme vasakul või paremal küljel. 

Vajutage sisse-/väljalülitamisnuppu. 
Lõikekõrgust saate mis tahes ajal muuta. 
Tänu nutikale reguleerimissüsteemile jääb lõikekõrgus samaks ka seadme kaldenurga muutumisel, tagades 

täpse tulemuse. 
 

HOOLDUS 
Eemaldage lõikejuhik iga kord pärast kasutamist. 
Seadme terade korrapärane puhastamine hoiab need korras. 

Eemaldatavad terad 
Puhastamise hõlbustamiseks saab BaBylissi juukselõikusmasina lõiketerad eemaldada. Veenduge, et seade on 
välja lülitatud. Hoidke seadet ülespoole suunatud lõiketeradega ja vajutage lõiketerade eemaldamiseks nende 

peale. (Joonis 5) 
Puhastage terad puhastusharjaga ja eemaldage kõik juuksekarvad. 
Loputage terasid. Seade ei tohi kunagi märjaks saada. Enne seadmele tagasi panemist laske teradel õhu käes 

kuivada. 
Iseõlituvad terad 

Terad on varustatud õlipadjaga, mis väljastab vajaliku koguse õli, et seade saaks 
ikka ja alati korralikult töötada. 
Kui märkate, et seade ei tööta enam sama hästi, siis on siiski soovitatav aeg-ajalt õli lisada. 

Eemaldage terad nagu eespool kirjeldatud. 
Pigistage ettevaatlikult mõni tilk BaBylissi õli padjale. 
(Joonis 6) 

Seejärel kinnitage terad seadmele tagasi. 
BaBylissi õli on spetsiaalselt ette nähtud juukselõikusmasinaga kasutamiseks, see ei aurustu ega aeglusta terade 

tööd. 
Kulunud või kahjustatud terad saab asendada uutega. 

 
 

EESTI 


