FX668E
PROFESIONÁLNÍ NABÍJECÍ ZASTŘIHOVAČ
Tento návod k použití pečlivě uschovejte po celou dobu životnosti přístroje

FX668E
TONDEUSE DE COUPE PROFESSIONNELLE
RECHARGEABLE

Nous vous conseillons de conserver précieusement ces instructions d’utilisation
pendant toute la durée de vie de votre appareil

Guide de coupe
Lames
Manette de réglage de la hauteur de
coupe
Bouton marche/arrêt
Huile lubrifiante
Brosse de nettoyage
Socle de charge

Střihací nástavec
Čepele
Páčka pro nastavení délky střihu
Spínač Zapnutí/Vypnutí
Lubrikační olej
Čisticí kartáček
Nabíjecí stojan
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NÁVOD K POUŽITÍ
Sejměte ochranný kryt čepelí. Promažte čepele olejem a přebytečný olej setřete suchým
hadříkem.
Nabíjení
Před prvním použitím nechte zastřihovač nabíjet v nabíjecím stojanu po dobu 16 hodin. Délka
následujících nabíjení by měla být 2 hodiny. Před nabíjením zkontrolujte, zda je zastřihovač
vypnutý.
Napájecí kapel připojte ke zdířce stojanu a poté ho zapojte do elektrické zásuvky. Zkontrolujte,
zda světelný ukazatel nabíjení svítí. Tímto si ověříte, zda se zastřihovač správně nabíjí.
Zastřihovač může být bez jakéhokoliv rizika pro akumulátor stále umístěný na nabíjecím stojanu.
Pro optimalizování životnosti akumulátoru nabíjejte zastřihovač pravidelně, a to ještě předtím,
než bude akumulátor zcela vybitý.
• Při nabíjení přístroje bliká červená kontrolka LED, která po nabití přístroje svítí trvale zeleně.
• Je-li přístroj zcela vybitý: kontrolka LED nesvítí; začne svítit červeně, jakmile se začne přístroj
nabíjet.
• Používání při zapojení do sítě: Zelená kontrolka LED svítí zeleně.

Použití s kabelem
Zastřihovač lze používat s napájecím kabelem.
Za tímto účelem stačí kabel zasunout do zastřihovače a poté do elektrické zásuvky. Poté umístěte
provozní spínač do polohy I.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Enlever le protège-lames. Lubrifier les lames et essuyer le surplus d’huile à l’aide d’un linge sec.
Charge
Avant d’utiliser votre tondeuse pour la première fois, la mettre en charge sur son socle pendant 16
heures. Les charges suivantes devraient durer 2 heures. S’assurer au préalable que la tondeuse est
bien en position éteinte avant la mise en charge.
Brancher le câble d’alimentation dans la prise du socle et brancher ensuite à la prise électrique.
S’assurer que l’indicateur de charge lumineux est allumé. Il permet de vérifier que la tondeuse est
bien en charge.
La tondeuse peut rester en permanence sur son socle de charge sans aucun risque pour la batterie.
Pour optimiser la durée de la vie de la batterie, mettre la tondeuse en charge régulièrement et ce
avant que la batterie ne soit vide complètement.
• Lorsque l’appareil est en charge, le voyant LED rouge clignote et passe au vert en continu
lorsque l’appareil est chargé.
• Lorsque l’appareil est complètement déchargé : le voyant LED reste éteint ; il devient rouge
lorsque l’on remet l’appareil en charge.
• Utilisation sur secteur : le voyant LED vert reste allumé.
Utilisation avec câble
La tondeuse peut être utilisée connectée au câble d’alimentation.
Pour cela, il suffit de le brancher à la tondeuse et ensuite à la prise électrique. Pousser ensuite
l’interrupteur de fonctionnement en position I.

Zapněte zastřihovač spínačem 0-vypnutí/I-zapnutí.
Po použití přístroj vypněte a čepele očistěte dodaným čisticím kartáčkem. Tělo zastřihovače
otřete suchým hadříkem. Než na čepele umístíte ochranný kryt, promažte je olejem, abyste
zamezili rizikům koroze.
Tento přístroj byl velmi pečlivě vyroben a byl důkladně zkontrolován. Jeho motor podobně jako
u všech přesných přístrojů potřebuje provést záběh. Změna polohy nebo síla záběru může vést ke
změně rychlosti, která se projeví změnou zvuku. Promazáním čepelí podle pokynů v návodu se
docílí optimálního výkonu, rychlosti a profesionálních výsledků.

Mettre la tondeuse en marche au moyen du bouton 0-arrêt/I-marche.
Après utilisation, éteindre l’appareil et nettoyer les lames à l’aide de la brosse de nettoyage
incluse. Essuyer le corps de la tondeuse à l’aide d’un linge sec. Lubrifier les lames avant de
remettre le protège-lames en place afin d’éliminer tout risque qu’elles ne rouillent.
Cet outil a été fabriqué avec le plus grand soin et a fait l’objet d’un contrôle méticuleux. Comme
tous les outils de précision, son moteur peut avoir besoin d’une période de rodage. Un
changement de position ou une variation de tension peut donner lieu à une variation de vitesse,
laquelle se traduira par une variation de son. La lubrification des lames selon les instructions
assurera un rendement optimal en matière de puissance et de vitesse et des résultats
professionnels.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pro správné fungování přístroje je důležité pravidelné čištění a promazávání čepelí.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit zánik záruky.

TRÈS IMPORTANT
Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulièrement afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.
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VÝMĚNA SADY ČEPELÍ

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Pro správné fungování přístroje je důležité pravidelné čištění a promazávání čepelí. Pro snadnou
údržbu jsou čepele zastřihovače BaByliss®PRO snímatelné.
Pro vyjmutí čepelí nastavte páčku pro nastavení délky střihu do polohy nejdelšího střihu. Vložte
palec pod čepele a tlakem směrem vzhůru je uvolníte.
Čepele očistěte dodaným čisticím kartáčkem. Po každém použití promažte čepele dodaným
lubrikačním olejem. Jiný lubrikační olej nepoužívejte. Lubrikační olej je speciálně vyroben tak,
aby se nevypařoval a ani nezpomaloval čepele.
Po vyčištění je vraťte zpět.
Jakékoliv jiné opravy musí provádět autorizovaný poprodejní servis. Tento přístroj neobsahuje
žádné uživatelem opravitelné součástky.
Přístroj je určen pro profesionální použití.
Za napájecí kabel netahejte, nesmotávejte ho a neobtáčejte kolem přístroje.

ENTRETIEN DES LAMES
Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation. Cela assurera une performance de
coupe optimale.
Tenir la tondeuse à l’envers, loin de vous et déposer quelques gouttes d’huile lubrifiante sur le
devant et le côté des lames. Essuyer l’excès à l’aide d’un linge doux et sec.

Čepele zastřihovače BaByliss®PRO jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a byly vyztuženy pro
zajištění optimální účinnosti.
Čepele se však podobně jako u všech střihacích nástrojů časem ztupí. Zastřihovač nikdy
nepřetěžujte. Mohlo by dojít k přehřátí motoru a ke zkrácení životnosti.
Pokud čepele nestřihají zlehka, je na čase je nahradit.
POUŽITÍ STŘIHACÍCH NÁSTAVCŮ
Před nasazením nebo vyjmutím střihacího nástavce přístroj vždy vypněte.
Nasaďte nástavec na čepel a zatlačením na zadní část ho upevněte (Obr. 2).
Vyjmete ho nadzvednutím zadní části a jeho uvolněním z čepele.
PÁČKA PRO NASTAVENÍ DÉLKY STŘIHU
Zastřihovač je vybaven páčkou pro nastavení délky střihu umístěnou v úrovni palce, kterou lze
měnit délku střihu v průběhu střihání.
Pouhým tlačením páčky pro nastavení délky střihu směrem dolů nebo nahoru lze zastřihovat
vousy/vlasy na delší či kratší délku.
Delšího střihu docílíte pomalým tlačením páčky směrem dolů.
Kratšího střihu docílíte pomalým tlačením páčky směrem nahoru.
Používání páčky pro nastavení délky střihu prodlužuje životnost čepelí, protože každá poloha má
jiný úhel střihu.
Rychlost zastřihovače se může zpomalit, pokud v čepelích uvázly vlasy/vousy. Čepele očistíte
bez nutnosti demontáže, když několikrát rychle za sebou páčku přesunete ze shora dolů.
Tím je udržíte v optimálních podmínkách, zejména pokud zastřihovač používáte intenzivně.

REMPLACEMENT DU JEU DE LAMES
Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulièrement afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’appareil. Les lames de votre tondeuse BaByliss®PRO sont amovibles, pour
faciliter l’entretien.
Pour retirer les lames, régler la manette de réglage de la hauteur de coupe sur la position la plus
longue. Placer le pouce sous les lames et pousser vers le haut pour les dégager.
Nettoyer les lames à l’aide de la brosse de nettoyage incluse. Lubrifier les lames après chaque
utilisation avec l’huile lubrifiante fournie. Ne pas utiliser d’autre huile lubrifiante. L’huile
lubrifiante fournie a été spécialement formulée pour ne pas s’évaporer, ni ralentir les lames.
Après le nettoyage, remettre les lames en place.
Toute autre réparation doit être effectuée par un service après-vente autorisé. Cet appareil ne
contient aucune pièce pouvant être réparées par l’utilisateur.
Cet appareil est à usage professionnel.
Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Les lames de votre tondeuse BaByliss®PRO sont en acier de la plus haute qualité et ont été
renforcées pour assurer un rendement optimal.
Toutefois, comme c’est le cas avec tous les appareils de coupe, elles s’émousseront avec le
temps. Ne jamais forcer sur la tondeuse. Cela pourrait faire surchauffer le moteur et réduire sa
durée de vie.
Lorsque les lames ne coupent plus en douceur, il est temps de les remplacer.
UTILISATION DES GUIDES DE COUPE
Toujours éteindre l’appareil avant d’installer ou retirer un guide de coupe.
Glisser le guide sur la lame et presser l’arrière pour le fixer (Fig. 2).
Pour le retirer, soulever l’arrière et le dégager de la lame.
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