
насадку водою, зніміть її з пристрою. Перш ніж встановити 
насадку, повертаючи її ліворуч до суміщення відміток, пе-
реконайтеся, що вона повністю висохла. Не використовува-
ти прилад в душі або під час прийняття ванни.

УКРАЇНСЬКА 

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ У НОСІ 
(ВУХАХ)

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

За допомогою тримера BaByliss можна швидко і безпеч-
но видалити волосся у вухах і носі. Продуманий дизайн 
забезпечує зручність використання, а система роторної 
стрижки - практичність і надійність. Очищення приладу 
також не складе труднощів, так як насадку можна про-
мити водою.

ВВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ
1.  Щоб вставити батарейку, зніміть нижню частину при-

ладу, повернувши її вліво і поєднавши позначку (I) 
з позначкою (  ). Потім потягніть нижню частину при-
ладу донизу (Мал. 1).

2. Вставте алкалинову ба тарейку AA позитивним полю-
сом вгору. (Вийміть батарейку, якщо вона розрядже-
на або якщо ви рідко користуєтеся приладом. Так ви 
зможете продовжити його термін служби).

3. Вставивши батарейку, обережно поверніть нижню 
частину приладу на місце.

4. Ввімкніть прилад, повернувши нижню частину впра-
во і таким чином поєднавши дві позначки (I) (Мал. 2).

Позбавлення від небажаного волосся в носі і вухах 
Для стрижки волосся обережно вставте роторну насад-
ку в ніздрю або вухо.
Встановка і зняття насадки
Перш ніж встановити насадку, переведіть прилад у по-
ложення «вимк.», повернувши нижню частину вліво і 
поєднавши позначку (I) з позначкою (0) (Мал. 3)
- Обережно встановіть насадку на прилад, потім зафік-

суйте, повернувши вліво і поєднавши дві позначки (I) 
(Мал. 4).

- Зніміть насадку з приладу, повернувши її вправо і 
поєднавши позначку (I) з позначкою( ). Потім потяг-
ніть насадку догори (Мал. 5).

ДОГЛЯД
Переведіть прилад в позицію «вимк.» (Мал. 3). Зніміть 
насадку, повернувши її вправо і поєднавши відмітку (I) 
з відміткою (). Потім потягніть насадку вгору (Мал. 5). 
Сдмухніть або приберіть щіточкою для очищення  во-
лосся на насадці, що скупчилися. Насадку можна також 
промити проточною водою (Рис. 6). При цьому не слід 
допускати попадання води на рукоятку. Щоб промити 
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РУССКИЙ 

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС В НОСУ (УШАХ)

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

При помощи триммера BaByliss можно быстро и безопасно 
удалить волосы в ушах и носу. Продуманный дизайн 
обеспечивает удобство использования, а система роторной 
стрижки – практичность и надежность. Очистка прибора 
также не составит труда, так как насадку можно промыть 
водой.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
1. Чтобы вставить батарейку, снимите нижнюю часть прибо-

ра, повернув ее влево и совместив отметку (I) с отметкой 
(  ). Затем потяните нижнюю часть прибора вниз (Рис. 1).

2. Вставьте алкалиновую батарейку AA положительным по-
люсом вверх. (Выньте батарейку, если она разряжена или 
если вы редко пользуетесь прибором. Так вы сможете 
продлить его срок службы).

3. Вставив батарейку, аккуратно верните нижнюю часть при-
бора на место.

4. Включите прибор, повернув нижнюю часть вправо и тем 
самым совместив две отметки (I) (Рис. 2).

Избавление от нежелательных волос в носу и ушах 

Для стрижки волос аккуратно вставьте роторную насадку в 
ноздрю или ухо.

Установка и снятие насадки

Прежде чем установить насадку, переведите прибор в по-
ложение «выкл.», повернув нижнюю часть влево и со-
вместив отметку (I) с отметкой (0) (Рис. 3)

- Аккуратно установите насадку на прибор, затем защелкните 
ее, повернув влево и совместив две отметки (I) (Рис. 4).

- Снимите насадку с прибора, повернув ее вправо и со-
вместив отметку (I) с отметкой ( ). Затем потяните насадку 
вверх (Рис. 5).

УХОД
Переведите прибор в позицию «выкл.» (Рис. 3). Снимите 

насадку, повернув ее вправо и совместив отметку (I) с 
отметкой ( ). Затем потяните насадку вверх (Рис. 5). Сдуй-
те или уберите щеточкой для очистки скопившиеся на на-
садке волосы. Насадку можно также промыть проточной 
водой (Рис. 6). При этом не следует допускать попадания 
воды на рукоятку. Чтобы промыть насадку водой, снимите 
ее с прибора. Прежде чем установить насадку, повернув 
ее влево до совмещения отметок, убедитесь, что она по-
лностью высохла. Не использовать прибор в душе или во 
время принятия ванны.
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