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РУССКИЙ
Триммер (машинка для стрижки бороды и усов)

Перед использованием прибора следует внимательно прочесть правила безопасности!

ХРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
• Плавающая головка (33°) для совершенного следования чертам и контурам лица - 
Высокая точность и оптимальный комфорт

• 2 регулятора длины стрижки для создания различных типов бороды:
- 1 фиксированный регулятор длины стрижки для стрижки на длину от 0,4 мм до 5 мм (1)
- 1 съемный регулятор длины стрижки (+5) для длины стрижки от 5,4 мм до 10 мм (2)
•  Сверхточная электромеханическая регулировка высоты стрижки при помощи кнопок

«+» и «-» (3)
• Светодиодный экран (4) со световым индикатором заряда (5)
• Функция памяти
• Функция блокировки (6)
•  Лезвия: подвижный нож - W-Tech: CMS (сплав из хрома, молибдена и нержавеющая

стали) / фиксированный нож: нержавеющая сталь
•  Система   быстрой  зарядки: зарядка на протяжении 90 минут = 40 минут 

использования/быстрая зарядка за 5 минут =  3 минуты работы
• Аксессуары: адаптер, масло, щеточка для очистки

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
БАТАРЕЕ NI-MH ПРИБОРА

Чтобы обеспечить и сохранить как можно большую автономию батареи, перед первым 
применением прибора оставьте его на зарядке в течение 16 часов и повторяйте эту 
операцию приблизительно каждые 3 месяца. Полная автономия прибора будет 
достигнута только после 3 циклов полной зарядки.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА
1. Вставьте штекер в прибор и подключите адаптер. Перед первым использованием

прибора заряжайте его в течение 16 часов. Убедитесь в том, что переключатель
прибора находится в положении OFF (выкл.).

2.  Во время зарядки прибора, световая линия заряда начинает мигать. Она перестает 
мигать и остается включенным, когда прибор полностью заряжен.

3. Полная зарядка позволяет использовать прибор на протяжении не менее 40 минут.
4. Продолжительность всех последующих зарядок должна составлять 90 минут.
5.  После быстрой зарядки на протяжении 5 минут машинкой можно пользоваться в

течение примерно 3 минут.

РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Для использования от сети убедитесь в том, что прибор выключен (положение OFF) 
перед подключением к сети. Вставьте штекер непосредственно в прибор и  установите 
переключатель в положение ON (вкл.) (Если батарея слабо заряжена, подождите 
около 1 минуты).
ВАЖНО! Используйте только поставляемый к прибору блок питания.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Для включения прибора нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Светодиодный экран 
отображает выбранную длину стрижки и запускается мотор. Когда аккумулятор 
прибора практически полностью разряжен, световой индикатор заряда начинает 
мигать, а светодиодный экран затемняется, информируя вас, что прибор нужно 
зарядить. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ 
Направляющие для стрижки очень практичны, они гарантируют равномерную длину 
стрижки.
ВНИМАНИЕ. Перед включением прибора всегда проверяйте, чтобы направляющие для 
стрижки были правильно расположены, слегка надавливая, чтобы убедиться в том, что 
они надежно закреплены. 
•  Для длины стрижки 0,4мм - 5 мм: используйте фиксированную

направляющую:
-  Высоту стрижки можно выбрать 2 кнопками «+» или «-». Регулятор длины стрижки

обозначается по нижней линии ЖК-экрана (рис. 1). 
•  Для длины стрижки 5,4мм - 10 мм: используйте съемную

направляющую (+5):
-  Перед включением прибора пристегните съемную направляющую для стрижки (+5)

на фиксированную направляющую для стрижки, соединив зубчики прибора и отогнув
ручку назад до щелчка (рис. 2).

-  Регулятор длины стрижки со съемной направляющей для стрижки (+5) обозначается
по верхней линии ЖК-экрана (рис. 3). 

-  Чтобы снять съемную направляющую для стрижки (+5), возьмите ручку съемной
направляющей для стрижки (+5) снизу большим и указательными пальцами и 
поверните в направлении вверх (рис. 4).

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДЛИНЫ СТРИЖКИ
Чтобы отсоединить фиксированный регулятор длины стрижки, держите прибор в руке 
и толкайте регулятор вверх большим и указательным пальцем (рис. 5). Наклоните 
регулятор длины стрижки к задней части прибора и зажмите в гнезде, предусмотренном 
для этого, осторожно потянув вниз (рис. 6). Без регулятора длины стрижка выполняется 
на длину менее 0,4 мм.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
У этого прибора есть функция памяти, фиксирующая последнюю выбранную длину 
стрижки. При выключении прибора регулятор длины стрижки устанавливается в 
положение 0,4 мм. При последующем включении прибора регулятор длины стрижки 
возвращается автоматически в последнее выбранное положение.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ
•  У прибора есть функция блокировки, которая предотвращает случайное нажатие

кнопок.
•  Для активации функции, зажмите кнопку ON/OFF в течение 4 секунд до появления 

сигнала “блокировка”.
• Для деактивации функции, нажать и удерживать кнопку ON/OFF в течение 3 секунд 

до момента включения мотора. Теперь функция отключена. 
• Когда прибор заряжается, функция блокировки автоматически отключается.

ВОЗМОЖНОСТЬ МЫТЬЯ
Можно промывать головку прибора в проточной воде, при условии, что прибор 
выключен и отключен от сети. Убедитесь в том, что головка полностью сухая перед 
применением прибора снова.
ПРИМ. Ручка прибора не должна контактировать с водой. Не использовать прибор в душе 
или во время принятия ванны.

УХОД 
Регулярный уход за лезвиями прибора поможет поддержать его в оптимальном 
рабочем состоянии. 
Съемные лезвия 
Чтобы облегчить чистку, лезвия прибора съемные. Убедитесь в том, что прибор 
выключен. Держите прибор, направив лезвия вверх, и снимите их, нажав на край 
лезвий. Почистите лезвия с помощью щеточки, чтобы удалить с них волосы. 
Самосмазывающиеся лезвия 
На лезвиях вашего прибора установлен резервуар-тампон, который выделяет 
количество масла, необходимое для нормального функционирования прибора при 
каждом его использовании. Тем не менее, рекомендуется периодически пополнять 
резервуар, как только вы заметите, что прибор работает с меньшей эффективностью. 
Снимите лезвия, как описано выше. Аккуратно нанесите несколько капель масла BaByliss 
на подушечку (рис. 7). Затем обратно вставьте лезвия в прибор. Формула масла BaByliss 
разработана специально для машинки: масло не испаряется и не замедляет работу 
лезвий. После износа или повреждения лезвий их можно заменить на новые. 

Машинка для стрижки
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс  33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

УКРАЇНСЬКИЙ
Тример (машинка для стрижки бороди та вусів)

Перед використанням приладу слід  уважно прочитати правила безпеки!

ХРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
• Плаваюча голівка ( 33°) для досконалого проходження рис і контурів лиця - 
Висока точність і оптимальний комфорт

• 2 регулятори довжини стрижки для створення різноманітних типів бороди:
- 1 фіксований  регулятор довжини стрижки для стрижки на д овжину від 0,4 мм до 5 мм (1)
- 1 з'ємний регулятор довжини стрижки (+5) для довжини стрижки від 5,4 мм до 10 мм (2)
• Надточна електромеханічна регуліровка висоти стрижки за допомогою кнопок «+» та
«-» (3)

• Світодіодний екран (4) зі світовим індикатором заряду (5)
• Функція пам'яті
• Функція блокування (6)
• Леза: рухомий ніж - W-Tech: CMS (сплав з хрому, молібдену і нержавіючої сталі) / 
фіксований ніж: нержавіюча сталь

•  Система  швидкої  зарядки:   зарядка   на   протя зі  90  хвилин  =   40  хвилин
використання/швидка зарядка за 5 хвилин  =  3 хвилини роботи

• Аксесуари: адаптор, олія, щіточка для чистки

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
БАТАРЕЮ NI-MH ПРИЛАДУ

Щоб забезпечити і зберегти якомога більшу автономію батареї, перед першим 
застосуванням приладу залиште його на зарядці протягом 16 годин і повторюйте цю 
операцію приблизно кожні 3 місяці. Повна автономія приладу буде досягнута тільки 
після 3 циклів повної зарядки.

ЗАРЯДКА ПРИЛАДУ
1.  Вставте штекер в прилад і підключіть адаптер. Перед першим використанням приладу 

заряджайте його протягом 16 годин. Переконайтеся в тому, що перемикач приладу 
знаходиться в положенні OFF (вимк.).

2. Під час зарядки приладу, світова лінія заряду починає блимати. Вона перестає 
блимати і залишається ввімкненим, коли прилад повністю заряджений.

3.Повна зарядка дозволяє використовувати прилад протягом не менш як 40 хвилин.
4. Тривалість усіх наступних зарядок повинна складати 90 хвилин.
5. Після швидкої зарядки протягом 5 хвилин машинкою можна користуватися протягом 

приблизно 3 хвилин.

РОБОТА ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Для використання від мережі переконайтеся в тому, що прилад вимкнений 
(положення OFF) перед підключенням до мережі. Вставте штекер безпосередньо в 
прилад і оберіть пункт ON (вкл.) (Якщо батарея слабо заряджена, зачекайте близько 1 
хвилини).
ВАЖЛИВО! Використовуйте тільки доданий до приладу блок живлення.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ
Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ON / OFF (ВВІМК / ВИМК). Світодіодний екран 
відображає обрану довжину стрижки і запускається мотор. Коли акумулятор приладу 
практично повністю розряджений, індикатор заряду починає блимати, а світодіодний 
екран затемнюється, інформуючи вас, що прилад потрібно зарядити .

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАПРАВЛЯЮЧИМИ 
Направляючі для стрижки дуже практичні, вони гарантують рівномірну довжину 
стрижки.
УВАГА. Перед ввімкненням приладу завжди перевіряйте, щоб направляючі для стрижки 
були правильно розташовані, злегка натискаючи, щоб переконатися в тому, що вони 
надійно закріплені.
• Для дловжини стрижки 0,4 мм - 5 мм: використовуйте фіксовану

направляючу:
-  Висоту стрижки можна обирати 2 кнопками «+» чи «-». Регулятор довжини стрижки

позначається по нижній лінії РК-екрану (рис. 1). 
• Для довжини стрижки 5,4 мм - 10 мм: використовуйте з'ємну

направляючу (+5):
-  Перед використанням приладу пристібніть з'ємну направлячу для стрижки (+5)

на фіксовану направляючу для стрижки, з'єднавши зубчики приладу і відігнувши
ручку назад до клацання (рис. 2).

-  Регулятор довжини  стрижки зі з'ємною направляючою для стрижки (+5) позначається
по верхній лінії РК-екрану (рис. 3). 

- Щоб зняти з'ємну направляючу для стрижки (+5), візьміть ручку з'ємної направляючої 
для стрижки (+5) знизу великим і вказівним пальцями і поверніть в напрямку догори 
(рис. 4).

ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗ РЕГУЛЯТОРУ ДОВЖИНИ СТРИЖКИ
Щоб від'єднати фіксований регулятор довжини стрижки, тримайте пристрій у руці і 
штовхайте регулятор догори великим і вказівним пальцем (рис. 5). Нахиліть регулятор 
довжини стрижки до задньої частини приладу і затисніть в гнізді, передбаченому для 
цього, обережно потягнувши вниз (рис. 6). Без регулятору довжини стрижка виконується 
на довжину менше 0,4 мм.

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ
У цього приладу є функція пам'яті, яка фіксує ваш останній вибір довжини стрижки. При 
вимкненні приладу,  регулятор довжини стрижки встановлюється у положення 0,4 мм. 
При наступному ввімкненні приладу, регулятор довжини стрижки повертається 
автоматично в останнє обране положення.

ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ
• Прилад має функцію блокування, яка запобігає випадковому натисканню кнопок.

• Для активації функції, затисніть кнопку ON / OFF протягом 4 секунд до появи сигналу 
"блокування".

• Щоб деактувати функцію, натиснути і утримувати кнопку ON / OFF протягом 3 секунд 
до моменту ввімкнення мотора. Тепер функція вимкнена.

• Коли прилад заряджається, функція блокування автоматично вимикається.

МОЖЛИВІСТЬ МИТТЯ
Можна промивати головку приладу у проточній воді, за умови, що прилад вимкнений і 
відімкнений від мережі. Переконайтеся у тому, що головка повністю суха перед 
застосуванням приладу знову.
ПРИМ. Ручка приладу не повинна контактувати з водою. Забороняється використання 
обладнання у душі або під час прийняття ванни.

ДОГЛЯД 
Регулярний догляд за лезами приладу допоможе підтримати його у оптимальному 
робочому стані.
З'ємні леза
Щоб полегшити чищення, леза приладу з'ємні. Переконайтеся у тому, що прилад 
вимкнений. Тримайте прилад, направивши леза догори, і зніміть їх, натиснувши на краї 
лез. Почистіть леза за допомогою щіточки, щоб видалити з них волосся. 
Самозмащувальні леза 
На лезах вашого приладу встановлений резервуар-тампон, який виділяє кількість масла, 
необхідне для нормального функціонування приладу при кожному його використанні. 
Проте, рекомендується періодично поповнювати резервуар, як тільки ви помітите, що 
прилад працює з меншою ефективністю. Зніміть леза, як описано вище. Обережно 
нанесіть кілька крапель олії BaByliss на подушечку (рис. 7). Потім назад вставте леза в 
прилад. Формула масла BaByliss розроблена спеціально для машинки: масло не 
випаровується і не уповільнює роботу лез. Після зносу або пошкодження лез їх можна 
замінити на нові.

Машинка для стрижки
Виробник: BaByliss SARL
99 Авеню Арістид Бріан
92120, Монруж, Франція
Факс  33 (0) 1 46 56 47 52
Зроблено в Китаї
Дата виробництва (тиждень, рік): див. на товарі




