
ДОГЛЯД
З метою максимально тривалого утримання приладу у ро-
бочому стані та його ефективної експлуатації машинку слід 
очищати після кожного використання: 

• Вимкніть прилад і від’єднайте його від мережі. 

• Зніміть насадку для стрижки. Ополосніть її під проточною 
водою і дайте повністю висохнути, перш ніж прибрати на 
зберігання чи знову скористатися даною насадкою. 

• Відгвинтіть обидва гвинти широкого нерухомого леза і 
зніміть його. 

ПРИМІТКА: Знімайте леза обережно, запам’ятовуючи, у якій 
послідовності вони були встановлені.   

• Видаліть волоски і інші дрібні часточки, що накопичилися 
всередині голівки і лез.  

• Щоб знову встановити леза, дійте у порядку, протилежному 
від зазначеного вище. 

• Перш ніж остаточно зажати гвинти, які фіксують широ-
кі леза, для запобігання можливих порізів, впевніться у 
тому, що леза вирівняні належним чином. Важіль точного 
регулювання повинен бути піднятий до упору, а кінчики 
маленького леза повинні бути встановлені паралельно до 
кінчиків великого леза, які, в свою чергу, повинні виступати 
на 1 мм (у протилежному випадку не виключений ризик 
порізів). 

• Ретельно закрутіть обидва гвинти широкого леза, намага-
ючись при цьому не зсунути леза зі встановленої позиції, 
яка описана вище. 

ПРИМІТКА: не слід намагатися відремонтувати машинку 
чи заточити леза.  

Якщо леза затупилися чи пошкодилися, зверніться до спе-
ціалізованого сервісного центру BaByliss. 

Якщо лезами користуватися регулярно, вони не потребують 
змащування. У протилежному випадку, якщо машинкою дов-
го не користувалися, рекомендується попередньо змастити 
леза перед тим, як скористатися нею.  

• Після того, як ви почистите леза, увімкніть машинку і нане-
сіть декілька крапель мастила безпосередньо на леза. Фор-
мула мастила, яке входить у комплект поставки, спеціально 
розроблена для даного приладу. Мастило не випаровується 
і не уповільнює роботу лез машинки.  

УКРАЇНСЬКА 

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
E695E

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТАТИ ПРИЛАД, СЛІД УВАЖНО ПРО-
ЧИТАТИ ПРАВИЛА ЩОДО ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛАДУ
1. Ширина леза 45 мм, матеріал – нержавіюча сталь.

2. Важіль регулювання точності стрижки (5 позицій).
3. Довжина волосся: мінімальна – 3 мм, максимальна 

– 25 мм.

4. 8 насадок для стрижки: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 мм.

5. В комплекті також: гребінець, мастило для змащування 
лез, щіточка для чистки, захисна кришка для лез.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА
• Перед кожним використанням приладу впевніться у 

тому, що леза чисті. 

• Бажано користуватися машинкою для стрижки на чи-
стому, сухому і ретельно розчесаному волоссі. 

ПРИМІТКА: не користуйтеся машинкою більше 20 хви-
лин без перерви. 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ
Підключіть вимкнену машинку до мережі і встановіть 
перемикач у положення ON (увімк.).

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК ДЛЯ СТРИЖКИ
Ця машинка поставляється у комплекті з 8 насадками 
для стрижки.

Завжди встановлюйте необхідну насадку на машинку 
перед тим, як увімкнути її. Перед заміною насадок при-
лад слід вимкнути. 

• Встановіть на зубці машинки необхідну насадку, потім 
натисніть на її задню частину до клацання. 

• Щоб зняти насадку, від’єднайте спочатку її задню ча-
стину, потім обережно підніміть усю насадку. 

Важіль регулювання

Важіль, що регулюється (5 позицій), дозволяє досягти 
максимальної точності стрижки.  

• Щоб збільшити довжину стрижки – опустіть важіль.

• Щоб зменшити довжину стрижки – підніміть важіль. 

Машинка для стрижки волосся
Виробник: BaByliss SA

99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція

Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на упаковці

Made in China
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МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
E695E

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ, СЛЕДУЕТ ВНИ-
МАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА
1. Ширина лезвия 45 мм, материал – нержавеющая сталь.

2. Рычажок регулировки точности стрижки (5 позиций).
3.  Длина волос: минимальная – 3 мм, максимальная – 25 мм.
4. 8 насадок для стрижки: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 мм.
5.   В комплекте также: расческа, масло для смазки лезвий, 

щеточка для очистки, защитная крышка для лезвий.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
•  Перед каждым использованием прибора убедитесь в том, 

что лезвия чистые.
•  Предпочтительно пользоваться машинкой для стрижки на 

чистых, сухих и тщательно расчесанных волосах.

ПРИМЕЧАНИЕ: не пользуйтесь машинкой более 20 минут 
без перерыва.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ
Подключите выключенную машинку к сети и установите пе-
реключатель в положение ON (вкл.). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК
ДЛЯ СТРИЖКИ

Данная машинка поставляется в комплекте с 8 насадками 
для стрижки.
Всегда устанавливайте необходимую насадку на машинку до 
того, как включить прибор. Перед сменой насадок прибор 
следует выключить.
•  Установите на зубчики машинки необходимую насадку, 

затем нажмите на ее заднюю часть до щелчка.
•  Чтобы снять насадку, отсоедините сначала ее заднюю часть, 

затем аккуратно приподнимите всю насадку.

Рычажок регулировки

Регулируемый рычажок (5 позиций) позволяет добиться 
максимальной точности стрижки.
•  Чтобы увеличить длину стрижки – опустите рычажок.
•  Чтобы уменьшить длину стрижки – поднимите рычажок.

УХОД
В целях эффективной эксплуатации прибора и максимально 
длительного поддержания его в рабочем состоянии машинку 
следует очищать после каждого использования:
• Выключите прибор и отключите его от сети.

Машинка для стрижки волос
Производитель: BaByliss SA

99 Авеню Аристид Бриан BP72
92120, Монруж, Франция

Сделано в Китае
Дата производства: см. на упаковке

•  Снимите насадку для стрижки. Ополосните ее под про-
точной водой и дайте полностью высохнуть прежде, 
чем убрать на хранение или заново воспользоваться 
данной насадкой.

•  Отвинтите оба винта широкого неподвижного лезвия 
и снимите его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимайте лезвия аккуратно, запоминая, 
в какой последовательности они были установлены.

•  Удалите волоски и иные мелкие частички, накопив-
шиеся внутри стригущей головки и лезвий.

•  Чтобы заново установить лезвия, действуйте в порядке, 
противоположном описанному выше.

•  Прежде чем окончательно зажать винты, фиксирующие 
широкое неподвижное лезвие, во избежание возмож-
ных порезов, убедитесь в том, что лезвия выравне-
ны должным образом. Рычажок точной регулировки 
должен быть поднят до упора, а кончики маленького 
лезвия должны быть параллельны кончикам большого 
лезвия, которые, в свою очередь, должны выступать на 
1 мм (в противном случае не исключен риск порезов 
при использовании машинки).

•  Тщательно закрутите оба винта широкого неподвиж-
ного лезвия, стараясь при этом не сдвинуть лезвия с 
установленной позиции, описанной выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: не следует пытаться ремонтировать ма-
шинку или точить лезвия. 

Если лезвия затупились или повредились, свяжитесь со 
специализированным сервисным центром BaByliss.

Если лезвиями пользоваться регулярно, они не требуют  
нанесения смазки. Если же машинка длительное время 
не использовалась, рекомендуется смазать ее лезвия 
маслом, а затем воспользоваться прибором.

•  После очистики лезвий включите машинку и нанеси-
те несколько капель масла непосредственно на лез-
вия. Формула масла, входящего в комплект поставки, 
специально разработана для данного прибора. Масло 
не испаряется и не замедляет работу лезвий.

РУССКИЙ 


