
- Для стрижки длиною 3 мм здвиньте направляючу у паз A.
- Для стрижки длиною 5 мм здвиньте направляючу у паз B 

(Мал. 6).

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Щоб підрівняти брови, почніть з внутрішньої сторони і  рів-
номірними рухами пройдіть до зовнішнього краю брови. 
Для початку оберіть режим стрижки довжиною 5 мм, щоб 
звикнути до використання приладу. Волосся завжди необ-
хідно стригти (голити) у напрямку їх росту, не притискаючи 
лезо щоб уникнути його пошкодження або нанесення трав-
ми. Для ще більш обережного результату під час стрижки 
натягайте шкіру вільною рукою.

ДОГЛЯД
Переведіть прилад у позицію «вимкн.» (Мал. 3). Зніміть на-
садку з приладу, повернувши її вправо і поєднавши по-
значку (I) з відміткою (●). Потім потягніть насадку догори 
(Мал. 5). Здмухніть або приберіть щіточкою для очищення 
скупчилися на насадці волосся. Насадку можна також про-
мити проточною водою (Мал. 7). При цьому не слід до-
пускати попадання води на рукоятку. Щоб промити насадку 
водою, зніміть її з пристрою. Перш ніж встановити насадку, 
повертаючи її ліворуч до суміщення позначок, переконай-
теся, що вона повністю висохла. Забороняється викори-
стання обладнання у душі або під час прийняття ванни.

УКРАЇНСЬКА 
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Перед використанням приладу слід уважно прочитати 
правила безпеки! 
За допомогою тримера BaByliss можна швидко і безпеч-
но видалити небажані і неестетичні волосся у вухах і 
носі або підрівняти брови.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Спеціальна знімна роторна насадка для стрижки во-

лосся у носі і вухах із захисним ковпачком.
• Спеціальна знімна точна насадка для стрижки брів.
• Направляюча для двох довжин стр ижки брів: 3 і 5 мм.

ВВІМКНЕННЯ ПРИБОРУ
1. Щоб вставити батарейку, зніміть нижню частину при-
ладу, повертаючи її ліворуч і поєднавши позначку (I) з 
відміткою (▼). Потім потягніть нижню  частину приладу 
вниз (Мал. 1).
2. Вставте алкалінову батарейку AA позитивним полю-
сом догори. (Вийміть батарейку, якщо вона розряджена 
або якщо ви рідко користуєтеся приладом. Так ви змо-
жете продовжити його термін служби).
3.Вставивши батарейку, обережно поверніть нижню ча-
стину приладу на місце.
4. Увімкніть прилад, повернувши нижню частину впра-
во і тим самим поєднавши дві позначки (I) (Мал. 2). 
Встановка і зняття насадок
Перш ніж встановити насадку, переведіть прилад у по-
ложення «вимкн.», Повернувши нижню частину вліво і 
поєднавши позначку (I) з відміткою (0) (Мал. 3)
- Обережно встановіть обрану насадку на прилда, по-

тім зафіксуйте, повернувши вліво і поєднавши дві по-
значки (I) (Рис. 4).

- Зніміть насадку з приладу, повернувши її вправо і по-
єднавши позначку (I) з відміткою (▼). Потім потягніть 
насадку догори (Мал. 5).

Використання спеціальної роторної насадки для  
стрижки волосся у носі і вухах
Для стрижки волосся обережно вставте роторну насад-
ку у ніздрю або вухо.

Використання спеціальної точної насадки для 
стрижки брів
Установка направляючої для стрижки
Перш ніж встановлювати направляючу на точну насадку 
для стрижки брів, переконайтеся, що прилад вимкне-
ний.
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- Для стрижки длиной 3 мм сдвиньте направляющую в 
паз A.

- Для стрижки длиной 5 мм сдвиньте направляющую в 
паз B (Рис. 6).

Советы по использованию

Чтобы подровнять брови, начните с внутренней стороны 
и равномерными движениями пройдите до внешнего 
края брови. Для начала выберите режим стрижки длиной 
5 мм, чтобы привыкнуть к использованию прибора. Воло-
сы всегда необходимо стричь (брить) по направлению их 
роста, не прижимая лезвие во избежание его поврежде-
ния или нанесения травмы. Для еще более аккуратного 
результата во время стрижки натягивайте кожу свободной 
рукой.

УХОД
Переведите прибор в позицию «выкл.» (Рис. 3). Сни-
мите насадку с прибора, повернув ее вправо и совме-
стив отметку (I) с отметкой (●). Затем потяните насадку 
вверх (Рис. 5). Сдуйте или уберите щеточкой для очистки 
скопившиеся на насадке волосы. Насадку можно также 
промыть проточной водой (Рис. 7). При этом не следует 
допускать попадания воды на рукоятку. Чтобы промыть 
насадку водой, снимите ее с прибора. Прежде чем уста-
новить насадку, повернув ее влево до совмещения отме-
ток, убедитесь, что она полностью высохла. Не исполь-
зовать прибор в душе или во время принятия ванны.

www.babyliss.com

РУССКИЙ 
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Перед использованием прибора следует внимательно про-
честь правила безопасности!

При помощи триммера BaByliss можно быстро и безопасно 
удалить нежелательные и неэстетичные волосы в ушах и 
носу или подровнять брови.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Специальная съемная роторная насадка для стрижки волос 

в носу и ушах с защитным колпачком.

• Специальная съемная точная насадка для стрижки бровей.

• Направляющая для двух длин стрижки бровей: 3 и 5 мм.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
1. Чтобы вставить батарейку, снимите нижнюю часть прибора, 

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

2. Вставьте алкалиновую батарейку AA положительным полю-
сом 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).

Установка и снятие насадок

Прежде чем установить насадку, переведите прибор в поло-
жение «выкл.», повернув нижнюю часть влево и совместив 
отметку (I) с отметкой (0) (Рис. 3)

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

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

Использование специальной роторной насадки для 
стрижки волос в носу и ушах

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

Использование специальной точной насадки для стриж-
ки бровей

Установка направляющей для стрижки

Прежде чем устанавливать направляющую на точную насадку 
для стрижки бровей, убедитесь, что прибор выключен.


