
ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ
Для більшого комфорту в застосуванні машинка для стрижки Е837Е 
– водонепроникна. Ви можете користуватися нею навіть під душем; 
простота догляду за машинкою гарантує максимальну гігієнічність.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: перш, ніж користуватися приладом під душем, 
обов’язково від’єднайте від нього електричний шнур.

ВТАНОВЛЕННЯ І ЗАМІНА АКСЕСУАРІВ
Перш, ніж міняти головки чи аксесуари, впевніться у тому, що при-
лад вимкнений.
Щоб встановити стригучу голівку, відрегулюйте нижню частину на-
садки по відношеню до приладу і надягніть голівку на прилад до 
клацання.
Щоб зняти голівку, утримуйте прилад за ручку однією рукою, дру-
гою рукою зніміть голівку, підштовхнувши її догори. (Мал. 2)
Щоб зняти спеціальну направляючу для тіла, підштовхнувши дого-
ри одну сторону направляючої (Мал. 3)

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАПРАВЛЯЮЧИМИ
Направляючі для стрижки дуже практичні, вони гарантирують рів-
номірну довжину стрижки.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: направляючі для стрижки слід встановлювати на 
машинку ДО ТОГО, как увімкнути її; для заміни направляючої на 
іншу слід відімкнути машинку.
Довжина стрижки на машинці e837e регулюється вручну.
Щоб збільшити довжину стрижки, посуньте направляючу для 
стрижки догори.
Щоб зменшити довжину стрижки, посуньте направляючу для 
стрижки донизу.
Обрана довжина читається позаду приладу.

ДОГЛЯД
Після кожного застосування знімайте з машинки регулятор довжи-
ни стрижки. Регулярний догляд за лезами машинки дозволить під-
тримати її в стані оптимального функціонування.
З’ємні леза
Щоб полегшити догляд за машинкою, на приладі фірми BaByliss 
встановлені з’ємні леза. Впевніться у тому, що машинка вимкнена. 
Тримайте машинку, направивши леза догори, і зніміть їх, натиснув-
ши на край леза. (Мал. 4) Почистіть леза за допомогою щіточки, 
щоб видалити з них волосся.
Самозмащувальні леза
На лезах вашої машинки встановлений резервуар-тампон, який ви-
діляє кількість олії, необхідне для нормального функціонування 
приладу при кожному його використанні. Тим не менш, рекоменду-
ється періодично поповнювати резервуар, як тільки ви помітите, 
что прилад працює з меньшою ефективністю. Зніміть леза, як вка-
зано вище. Обережно нанесіть декілька крапель олії BaByliss на 
тампон (Мал.5). Потім встановіть леза на машинку. Формула олії 
BaByliss розроблена спеціально для машинки: олія не випаровуєть-
ся і не уповільнює роботу лез. Коли леза зношені чи пошкоджені, їх 
можна замінити на нові.

УКРАЇНСЬКА 

Машинка для стрижки волосся E837E

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД 
УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
1. Леза 32mm: Рухомий ніж - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-

Stainless Steel/хром - молібден -нержавіюча сталь)/Нерухо-
мий ніж: нержавіюча сталь

2. 2 направляючі (2-14 мм і 3-15 мм) для стрижки волосся і бороди
3. Одна 6-позиційна від 0,5 до 3 мм) направляюча высокої точ-

ності для дуже коротких стрижок
4. Спеціальна голівка для бриття тіла + направляючі для 

стрижки 3 мм для швидкого і рівномірного бриття будь-яких 
частин тіла

5. Спец іальна голівка 18 мм для бриття обличчя
6. Леза високої точності 7 мм для точної прорисовки контурів і 

оригінальних мотивів
7. Аксесуар для носа/вушей, для видалення небажаних во-

лосків у носі і на вухах
8. Перемикач I/0
9. Світовий датчик подачі напруги
10. Щітка для очистки
11. Зарядн ий пристрій

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЩОДО Ni-MH АКУМУЛЯТОРІВ ЦЬОГО 
ПРИЛАДУ
Щоб досягти і оберегти як можно більшу автономію батарейок, 
перед першим користуванням приладу залиште його на заряд-
ці на протязі 16 годин і повторюйте цю операцію приблизно 
кожні 3 місяці. Повна автономія приладу буде досягнута тільки 
після 3 циклів повної зарядки.

 ЗАРЯДКА МАШИНКИ
1. Зніміть з зарядного пристрою, що слугує підставкою, машин-

ку і всі аксесуари і переверніть його. Поверніть запобіжну 
кришку; застосувавши зусилля, вставити штир в передбаче-
ний для нього отвір; закрити запобіжну кришку. Вставте 
шнур в передбачену для нього прорізь. Переверніть підстав-
ку в початкове положення і ввімкніть трансформатор у мере-
жу (Мал. 1).

2. Поставте машинку (перемикач у положені off - вимк.) на 
зарядний пристрій і впевніться у тому, що датчик зарядки 
загорівся.

3. Повністю зарядженною (16 годин ) машинкою можна кори-
стуватися на протязі 40 хвилин.

4. Перш ніж в перший раз користуватися машинкою, залиште її 
на зарядці на протязі 16 годин.

5. Тривалість усіх наступних зарядок повинна також становити 
16 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ
Щоб машинка працювала від мережі, слід вставити штир без-
посередньо в прилад.
Підключіть до мережі вимкнену машинку і потім пересуньте 
перемикач у положення on (ввімк.) (Якщо батарейка слабо за-
ряджена, зачекайте близько 1 хвилини). УВАГА! Користуватися 
виключно блоком живлення, що входить у комплект поставки 
машинки для бриття.
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РУССКИЙ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Для большего комфорта в применении машинка для стрижки 
Е837Е – водонепроницаемая. Вы можете пользоваться ею даже 
под душем; простота ухода за машинкой гарантирует макси-
мальную гигиеничность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде, чем воспользоваться аппаратом под 
душем, обязательно отсоедините от него электрический шнур.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА АКСЕССУАРОВ
Прежде, чем менять головки или аксессуары, убедитесь в том, 
что аппарат выключен.
Чтобы установить стригущую головку, отрегулируйте нижнюю 
часть насадки по отношению к аппарату и наденьте головку на 
аппарат до щелчка.
Чтобы снять головку, удерживайте аппарат за ручку одной рукой, 
другой рукой снимите головку, подтолкнув ее вверх. (Рис. 2)
Чтобы снять специальную направляющую для тела, подтолкни-
те вверх одну сторону направляющей (Рис. 3)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ
Направляющие для стрижки очень практичны, они гарантиру-
ют равномерную длину стрижки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: направляющие для стрижки следует 
устанавливать на машинку ДО ТОГО, как включить ее; для за-
мены направляющей на другую следует отключить машинку.
Длина стрижки на машинке Е837Е регулируется вручную.
Чтобы увеличить длину стрижки, подвиньте направляющую 
для стрижки вверх.
Чтобы уменьшить длину стрижки, подвиньте направляющую 
для стрижки вниз.
Выбранная длина читается сзади аппарата.

УХОД
После каждого применения снимайте с машинки регулятор 
длины стрижки. Регулярный уход за лезвиями машинки позволит 
поддержать ее в состоянии оптимального функционирования.
Съемные лезвия
Чтобы облегчить уход за машинкой, на аппарате фирмы 
BaByliss установлены ъемные лезвия. Убедитесь в том, что ма-
шинка выключена. Держите машинку, направив лезвия вверх, 
и снимите их, нажав на край лезвий. (Рис. 4) Почистите лезвия 
с помощью щеточки, чтобы удалить с них волосы.
Самосмазывающиеся лезвия
На лезвиях вашей машинки установлен резервуар-тампон, ко-
торый выделяет количество масла, необходимое для нормаль-
ного функционирования аппарата при каждом его использова-
нии. Тем не менее, рекомендуется периодически пополнять 
резервуар, как только вы заметите, что аппарат работает с 
меньшей эффективностью.
Снимите лезвия, как указано выше.
Аккуратно нанесите несколько капель масла BaByliss на тампон 
(Рис.5). Затем установите лезвия на машинку. Формула масла 
BaByliss разработана специально для машинки: масло не испа-
ряется и не замедляет работу лезвий. Когда лезвия изношены 
или повреждены, их можно заменить на новые.

Машинка для стрижки E837E

ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
1. Лезвия 32 мм: Подвижный нож - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-

Stainless Steel/хром - молибден -нержавеющая сталь)/Непод-
вижный нож: нержавеющая сталь

2. 2 направляющие (2-14 мм и 3-15 мм) для стрижки волос и бороды
3. Одна 6-позиционная (от 0,5 до 3 мм) направляющая высокой 

точности для очень коротких стрижек
4. Специальная головка для бритья тела + направляющая для 

стрижки 3 мм для быстрого и равномерного бритья любых 
частей тела

5. Специальная головка 18 мм для бритья лица
6. Лезвие высокой точности 7 мм для точной прорисовки контуров 

и оригинальных отивов
7. Аксессуар для носа/ушей, для удаления нежелательных волосков 

в носу и на ушах
8. Переключатель I/0
9. Световой датчик подачи напряжения
10. Щетка для очистки
11. Зарядное устройство

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БАТАРЕЕК nI-MH ДАН-
НОГО АППАРАТА
Чтобы достичь и предохранить как можно большую автономию ба-
тареек, перед первым применением аппарата оставьте его на за-
рядке в течение 16 часов и повторяйте эту операцию приблизитель-
но каждые 3 месяца. Полная автономия аппарата будет достигнута  
только после 3 циклов полной зарядки.

 ЗАРЯДКА МАШИНКИ
1. Снимите с зарядного устройства, служащего подставкой, машин-

ку и все аксессуары и переверните его. Повернуть предохрани-
тельную крышку; приложив усилие, вставить штырь в предназ-
наченное для него отверстие; закрыть предохранительную 
крышку. Вставьте шнур в предназначенную для него прорезь. 
Переверните подставку в исходное положение и включите тран-
сформатор в сеть (Рис. 1).

2. Поставьте машинку (переключатель в положении off - выкл.) на 
зарядное устройство и убедитесь в том, что датчик зарядки за-
горелся.

3. Полностью заряженной (16 часов ) машинкой можно пользовать-
ся в течение 40 минут.

4. Прежде, чем в первый раз воспользоваться машинкой, оставьте 
ее на зарядке в течение 16 часов.

5. Продолжительность всех последующих зарядок должна также 
составлять 16 часов.

РАБОТА ОТ СЕТИ
Чтобы машинка работала от сети, следует вставить штырь не-
посредственно в аппарат.
Подключите к сети выключенную машинку и затем передвиньте пе-
реключатель в положение on (вкл.) (Если батарейка слабо заряже-
на, подождите около 1 минуты).
ВНИМАНИЕ! Пользоваться исключительно блоком питания, входя-
щим в комплект поставки машинки для бритья.
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