
 

 

 

 

 

 

E826E 
Lugege järgmised kasutusjuhised hoolikalt läbi enne seadme kasutamist. 

 

SEADME OSAD 
1. Titaanteraga täppistrimmer, 3 juhikut (3, 5 ja 7 mm), 5 asendiga täppisjuhik (3–15 

mm) 

2. Kehakarvade piiramispea 5 asendiga täppisjuhikuga (3–15 mm) 

3. 7 mm täppistera täpsete kontuuride kujundamiseks ja isikupäraseks 

modelleerimiseks 

4. Nina-/kõrvatarvik soovimatute nina- ja kõrvakarvade eemaldamiseks 

5. Raseerimispea näole 

6. Lõikamiskõrguse lüliti 

7. Toitelüliti 

8. Turbofunktsioon 

9. Toite märgutuli 

10. Kamm, õli, puhastamishari, laadimis- ja hoiualus 

TÄHELEPANU! SEDA SEADET EI SAA KASUTADA ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATULT, VAID 
SEDA TULEB ENNE KASUTAMIST LAADIDA. 
Aku ettenähtud mahtuvuse ja pikema kasutusea tagamiseks laadige seda 16 tundi 
enne esmakordset kasutamist ja seejärel ligikaudu iga kolme kuu tagant. 
Enne mis tahes viisil kasutamist laadige seadet 16 tundi, veendudes, et toitelüliti on 
väljalülitatud asendis ja laadimise märgutuli põleb. 
Täielikult laetud akuga saab trimmerit kasutada vähemalt 30 minutit. 
Kasutage laadimiseks ainult komplekti kuuluvat laadijat ja ärge kunagi laadige akut 
kauem kui 24 tundi järjest. 

  

 

 

  

 

SEADME LAADIMINE 
1. Eemaldage aluselt trimmer ja kõik tarvikud ning pöörake alus ümber. Avage 

kaitsekate, ühendage toitejuhe selleks ettenähtud pessa, lükates pistiku kindlalt sisse, 

ning pange kaitsekate tagasi. Juhtige juhe soonde. Pange alus tagasi oma kohale ja 

ühendage elektrivõrku (joonis 1). 
2. Pange väljalülitatud asendis toitelülitiga trimmer laadimisalusele ja veenduge, et 

laadimise märgutuli põleb. 

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

4. Enne esmakordset kasutamist laadige trimmeri akut 16 tundi. 

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

 

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

Trimmipea kinnitamiseks pange tarviku alus seadmele ja lükake kokku, kuni kuulete 

klõpsatust. 

Trimmipea eemaldamiseks hoidke seadme käepidet ühes käes ja lükake teise käega 

trimmipea üles ja lahti. 

 

JUHIKUTE KASUTAMINE 
Juhikud on väga praktilised ning tagavad ühtlase lõikepikkuse. 

TÄHTIS! Kinnitage juhik alati ENNE trimmeri sisselülitamist ning lülitage seade välja 

enne juhiku vahetamist. 
• Asetage juhik trimmitera esiosa kohale ja lükake trimmipea peale. Lükake juhiku 

tagaosa kuni see klõpsatab paigale. 
• Lükake juhiku taga olev nukk trimmipealt lahti ja eemaldage juhik. 

 

Lõikamiskõrguse lüliti 
Kolme asendiga lõikamiskõrguse lüliti (käepideme tagaküljel) võimaldab 

lõikamiskõrgust väga täpselt muuta. 

• Trimmer on seatud kõige lühemale lõikamiskõrgusele (0,5 mm), kusjuures lüliti all on 

näha number 3. 

• Lõikamiskõrguse tõstmiseks 0,5 mm võrra (kõrgusele 1 mm) lükake lüliti alla, kuni 

selle kohal on näha number 2. 

• Lõikamiskõrguse tõstmiseks veel 0,5 mm võrra (kõrgusele 1,5 mm) lükake lüliti alla, 

kuni lüliti kohal on näha numbrid 1 ja 2. 

MÄRKUS: lõikamiskõrguse reguleerimist saab kasutada ainult titaanteraga 

täppistrimmeripea ja kehakarvade piiramispeaga. 
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HOOLDUS 
Trimmeri terade regulaarne puhastamine tagab nende kestvalt optimaalse töö. 

• Eemaldage juhik pärast kasutamist. Loputage seda voolava vee all ja kuivatage 

hoolikalt enne hoiule panemist või kasutamist. 
• Puhastage tera ettevaatlikult puhastusharjaga ja eemaldage kõik karvad. 

• Lülitage seade sisse ja kandke ettevaatlikult teradele mõni tilk BaBylissi määrdeõli. 

Oodake mõni sekund, lülitage trimmer välja ja pühkige liigne õli kuiva lapiga ära. 
Kasutage kindlasti ainult komplekti kuuluvat õli, sest selle koostis on valitud 

spetsiaalselt seda liiki seadmega kasutamiseks, see ei aurustu ega aeglusta terade 

tööd. 


