
 

 

 

 

 

 

E824E 
Lugege järgnevad kasutusjuhised hoolikalt läbi enne seadme kasutamist. 

 

SEADME KIRJELDUS 
1. Täppistera 5-astmelise kammjuhikuga erinevate pikkuste jaoks (3, 6, 9, 12 ja 

15 mm). 

2. Kehakarvade piiraja 4 kammiga erinevate pikkuste jaoks (3, 5, 7 ja 10 mm). 

3. Nina- ja kõrvakarvade tarvik soovimatute nina- ja kõrvakarvade eemaldamiseks 

4. Raseerimispea näole 

5. Toitelüliti 

6. Toite märgutuli 

7. Kamm, õli, puhastushari, laadimisalus ja hoidik 

HOIATUS! KÄESOLEVAT SEADET EI SAA KASUTADA VOOLUVÕRGUST JA SEEGA PEAB 
SEDA ENNE KASUTAMIST LAADIMA. 
Võimalikult pika aku autonoomsuse ja kasutusea tagamiseks laadige akut 16 tunni 
vältel enne esmakordset kasutamist ja seejärel umbes iga kolme kuu tagant. 
Enne iga kasutuskorda laadige akut 16 tunni vältel, veendudes eelnevalt, et toitelüliti 
on asendis OFF ja et laadimise märgutuli põleb. 
Täielikult laetud akuga saab seadet kasutada vähemalt 30 minutit. 
Seadet ei tohi kunagi laadida järjest kauem kui 24 tundi ja kasutada tohib üksnes 
seadmega kaasas olevat laadijat. 
 

SEADME LAADIMINE 
1. Eemaldage lõikur ja kõik tarvikud aluselt ja pöörake alus ümber. Võtke kate lahti, 

pange toitejuhtme pistik sellele ettenähtud avasse, lükake lõpuni sisse ja sulgege kate. 

Seadke juhe soonde. Pange alus tagasi ja ühendage elektrivõrku. (Joonis 1) 
2. Asetage lõikur (väljalülitatud, asendis OFF) laadimisalusele ja kontrollige, kas 

laadimise märgutuli süttib. 

3. Täielikult laetud (16 tundi) akuga saab seadet kasutada ligikaudu 30 minutit. 

4. Enne esmakordset kasutamist laadige lõikuri akut 16 tundi. 

5. Järgmistel laadimiskordadel tuleks sellel samuti lasta 16 tundi laadida. 

 

TARVIKUTE KINNITAMINE JA EEMALDAMINE 
Enne lõikepea või tarvikute vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud. 

Lõikepea kinnitamiseks asetage selle alus seadmele ja lükake kinni, kuni kuulete 

klõpsatust. 

Lõikepea eemaldamiseks võtke lõikur ühte kätte, vajutage lukustusnupp sisse, hoidke 

lõikepeast teise käega kinni ning tõmmake lõikepea tagasi ja käepidemest eemale. 

 

JUHIKUTE KASUTAMINE 
Väga praktiline juhik tagab ühtlase lõikepikkuse. 

TÄHTIS: kinnitage juhik alati ENNE lõikuri sisselülitamist ning lülitage lõikur enne juhiku 

vahetamist välja. 

• Asetage kammjuhik lõiketera esiotsa kohale ja libistage see lõikepeale. Lükake 

kammjuhikut õigesse asendisse, kuni kuulete klõpsatust. 

• Lükake kammjuhiku tagumisel otsal olev sakk lõikepeast eemale ja tõmmake juhik 

ära. 

 

HOOLDUS 
Lõikuri terade regulaarne hooldus tagab nende optimaalse töö. 

• Pärast kasutamist eemaldage kammjuhik. Loputage seda voolava vee all ja kuivatage 

põhjalikult enne hoiustamist või kasutamist. 

• Puhastage tera ettevaatlikult puhastusharjaga ja eemaldage kõik karvad. 

• Lülitage seade sisse ja tilgutage teradele ettevaatlikult paar tilka BaBylissi määrdeõli. 

Oodake paar sekundit, seejärel lülitage seade välja ja pühkige üleliigne õli kuiva lapiga 

ära. 

Kasutage üksnes seadmega kaasas olevat määrdeõli, kuna see on välja töötatud 

spetsiaalselt sellist tüüpi seadme jaoks, ning see ei aurustu ega aeglusta terade tööd. 

EESTI   ET 

BaByliss SARL 

Avenue Aristide Briand, 99 
B.P. 72 92123 Montrouge Cedex 

PRANTSUSMAA 
www.babyliss.com 

 


