
 

 

JUUKSELÕIKUSMASIN E976E KASUTUSJUHEND 

 

Kaasasolev toiteadapter CA10  

 

LAADIMINE 

Tähtis! Kasutage koos seadmega vaid seadme enda vooluadaptrit. 

1. Veenduge, et seadme lüliti on väljalülitatud asendis (OFF) ja ühendage 

adaptri pistik seadmega. Adaptri seinapistik ühendage elektrikontakti. Enne 

esimest kasutamist tuleks seadme akut laadida 16 tunni vältel. 

2. Laadimisel süttib vastav laadimise märgutuli. 

3. Täislaetud akuga saab seadet juhtmevabalt kasutada 60 minuti vältel. 

4. Edaspidi piisab seadme aku täielikuks laadimiseks kaheksast tunnist. 

 

BaBylissMEN juukselõikur on varustatud nikkel-metallhüdriidakuga. Enne 

esimest kasutamist tuleks seadme akut katkematult laadida 16 tunni vältel. 

Selline esmane kauakestev laadimine tagab aku optimaalse jõudluse ja 

sujuva ning kiire juukselõikuse edaspidistel kasutamistel. Maksimaalne aku 

jõudlus saavutatakse alles pärast kolme täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. 

 

AKUDE KAUAKESTVUSE TAGAMINE 

Et tagada akude optimaalne jõudlus pika aja vältel, tuleks juukselõikurit iga 6 kuu tagant töötada 

lasta kuni akude täieliku tühjenemiseni ja siis ühel korral 16 tunni vältel laadida. 

 

KASUTAMINE VOOLUVÕRGU TOITEL 

- Kindlustage, et seade pole sisse lülitatud. 

- Ühendage adaptri pistik seadmega. Adaptri seinapistik ühendage sobivasse elektrikontakti. 

- Vooluvõrku ühendamise järel süttib punane LED märgutuli. 

- Seade on kasutusvalmis. 

 

KAMMIOTSIKUTE KASUTAMINE 

- Seadmega on kaasas kaks kammiotsikut: Musta värvi kammiotsik on ette nähtud juuste lõikamiseks 

ja valge otsik habeme piiramiseks. 

- Lõikepikkuse muutmiseks tuleb keerata reguleerimisketast paremale poole, 1 mm sammuga. 

- Juukselõikuril on 25 lõikepikkuse seadistust vahemikus 1 mm kuni 25 mm. Allolev tabel juhendab, 

mitu millimeetrit on standardne juukselõikuse pikkusaste. 

 

Lõikepikkus Aste 

3 mm 1 

6 mm 2 

9,5 mm 3 

13 mm 4 

16 mm 5 

19 mm 6 

22 mm 7 

25 mm 8 

 

 

 



 

 

KAMMIOTSIKU VAHETAMINE VÕI EEMALDAMINE 

- Et kammiotsik ära võtta või seda vahetada, keerake pikkuse regulaator 

viimasele lõikepikkusele – 25 mm. 

- Vajutage kummalegi küljele kammi vabastamiseks ja tõmmake kammiotsik 

ülespoole ning ära. 

- Uue kammi paigaldamiseks sisestage mõlemal küljel asuvad jalakesed 

avaustesse ning suruge kamm allapoole, kuni see kinnitub klõpsuga. 

- Kindlasti veenduge enne kammi eemaldamist / vahetamist, et seade on välja 

lülitatud. Reguleerige lõikepikkus eelnevalt maksimumini ning vajutage 

kammi paigaldades klõpsatuseni, eemaldades tõstke suunaga üles (joonis 1).  

 

ENNE IGA KASUTAMIST 

- Vaadake enne kasutamist seade alati üle, et lõiketerad oleks puhtad ja 

vabad tolmust ja karvadest. 

- Parim, kui juukselõikurit kasutatakse puhastel ja kuivadel juustel, mis on 

läbi kammitud. 

Pange tähele! Kui kasutate juukselõikurit vooluvõrgu toitel, võib kasutamise 

kestvus olla maksimaalselt 20 minutit järjest. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Puhastamise hõlbustamiseks saab juukselõikuri terad eemaldada. Regulaarne puhastamine hoiab 

seadme kaua töökorras. 

Puhastamiseks toimige järgnevalt: 

- Eemaldage seadmelt kammiotsik. Loputage kammiotsik voolava veega ja kuivatage enne kasutamist 

või säilitusele panekut ära. 

- Terad on eemaldatavad. Selleks hoidke juukselõikurit teradega ülespoole ja vajutage terahammaste 

all olevale alale, suunaga ülespoole, et terad eemaldada (joonis 2). Ärge monteerige teraüksust koost 

lahti. 

- Kasutage puhastusharjakest ja pühkige selle abil ära võimalikud karvakesed, mis terade vahele 

jäänud on. 

- Soovitame terasid puhastada regulaarselt. Puhastamise järel pange terad seadme külge tagasi ning 

õlitage terasid paari tilga kaasasoleva õliga. Kasutage vaid seda määrdeõli, mis on seadme 

komplektis. See õli on kiirete juukselõikurite jaoks spetsiaalselt välja töötatud koostisega ning ei 

aurustu ega aeglusta terade tööd. Puhastamise järel lisage paar tilka õli teradele ja lülitage seade 

korraks sisse. Kasutage vaid seda määrdeõli, mis on seadme komplektis.  

JOONIS 1 

JOONIS 2 


