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Руководство по эксплуатации

Наши изделия отвечают самым высоким стандартам качества, 
функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь 
довольны Вашим новым изделием компании Braun.

Предупреждение

• Данный прибор имеет специальный шнур (6) со встроенным 
защитным блоком питания низкого напряжения. Запрещено 
заменять или изменять любую часть такого шнура. В противном 
случае существует риск поражения электрическим током.

• Запрещено использовать прибор с поврежденной режущей 
системой или специальным шнуром.

• Прибор можно очищать под проточной водопроводной 
водой. Предупреждение: Перед очисткой под водой 
отключите прибор от электросети.

• Это устройство может использоваться детьми или лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями только под присмотром лица, ответственного 
за его безопасность. Как правило, мы рекомендуем хранить 
устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям 
использовать прибор в качестве игрушки.

• При использовании прибора без насадок будьте осторожны и не 
допускайте сильного нажима режущей системы на кожу. 
Это может привести к повреждениям кожи.

• Только для домашнего использования.

Флакон со смазочным маслом

Хранить в местах, недоступных для детей. Не глотать. Не допускать 
попадания в глаза. 

Описание

1 Насадка-гребень 3 – 24 мм
2 Режущая система
3 Регулятор длины
4 Выключатель вкл./выкл. с индикатором зарядки
5 Разъем шнура
6 Специальный шнур

Русский

92390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70.indd  5292390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70.indd   52 17.09.12 08:1917.09.12   08:19



53

Зарядка

Оптимальная для зарядки температура окружающего воздуха 
составляет от 15 °C до 35 °C. Запрещено длительное воздействие на 
прибор температуры свыше 50 °C.
• Используя специальный шнур (6), подключите прибор к электрической 

розетке, при этом  выключатель прибора должен быть в положении 
выкл. 

• При первой зарядке или, если прибор не использовался в течение 
нескольких месяцев, оставьте его заряжаться не менее чем на 
8 часов.

• После полной зарядки аккумулятора полностью разрядите его (до 
конца) в процессе нормального использования. Затем зарядите 
аккумулятор повторно. Максимальный уровень зарядки будет 
достигнут только после нескольких циклов заряда/разряда.

• Полный заряд обеспечивает около  40 минут работы прибора без 
шнура. Это время может варьироваться в зависимости от типа 
волос.

• В случае разряда аккумулятора вы также можете использовать 
прибор, включив его  в электросеть при помощи специального 
шнура.

Индикатор зарядки

Индикатор зарядки, встроенный в выключатель (4), показывает степень 
заряда аккумулятора. Во время зарядки  индикатор на выключателе 
постоянно светится зеленым светом. По достижении полной зарядки 
аккумулятора индикатор гаснет.

Общие сведения о стрижке волос

• Волосы должны быть чистыми, хорошо причесанными, не спутанными 
и сухими.

• Если вы не имеете опыта стрижки, начните с установки насадки для 
большей длины волос, а затем уменьшите настройку во избежание 
состригания большей длины, чем это необходимо.

• Перемещайте машинку медленными и контролируемыми движениями. 
Скорость продвижения машинки должна соответствовать ее 
производительности.

• Периодически стряхивайте или сдувайте с машинки состриженные 
волосы. Если насадка-гребень захватывает слишком много волос, 
уберите их.
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• В целях контроля процесса стрижки регулярно причесывайте волосы 
в соответствии с желаемым стилем.

Стрижка волос

Стрижка волос с использованием насадки-гребня

• Выключив прибор, установите на него насадку-гребень (1).
• Нажмите на кнопку насадки-гребня  (3) и сдвиньте ее вверх в соот-

ветствии с желаемой длиной волос. Возможные настройки длины 
волос (мм):
Насадка-гребень (1) = 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24

• Включите прибор, нажав выключатель (4) и приступите к стрижке 
в соответствии с желаемой длиной волос.

Стрижка волос без насадки-гребня

• Снимите насадку-гребень.
• Чтобы начать стрижку, включите прибор, нажав выключатель (4).
• Перемещайте режущую систему только параллельно коже (A, 

стрижка волос). Медленно и осторожно перемещайте прибор 
в направлении, противоположном направлению роста волос.

• Только во время тримминга контуров режущая система должна 
располагаться вертикально (B, тримминг).

• Не наклоняйте машинку, когда она соприкасается с кожей (C).
• Во время стрижки избегайте резких движений.

Очистка

Регулярная очистка позволяет достичь лучших результатов стрижки. 

Очистка при помощи щетки

• Выключите прибор. Откройте режущую систему, нажав большим 
пальцем на триммер с передней стороны. Она раскроется прибли-
зительно на 45°.

• При помощи щетки очистите режущую систему и пространство за 
ней  (внутри корпуса).

Мытье водой

• Выключите прибор и промойте режущую систему и триммер теплой 
проточной водой. Вы можете также промыть раскрытую режущую 
систему.
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Содержание прибора в наилучшем состоянии

Для обеспечения долговечности и бесперебойной работы смазывайте 
режущую систему (D) после каждого использования прибора, особенно 
если производите очистку под проточной водой.

Продление срока службы аккумулятора

Для сохранения нормальной емкости аккумулятора его следует приб-
лизительно один раз в 6 месяцев полностью разряжать (в процессе 
нормального использования прибора). Затем аккумулятор следует 
полностью зарядить.

Указание по защите окружающей среды

Данное изделие содержит перезаряжаемый  аккумулятор. 
В целях защиты окружающей среды после окончания срока 
службы изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми 
отходами, а утилизируйте его в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Возможно внесение изменений без уведомления.

Требования к электрической сети питания см. на специальном шнуре.

Машинка для стрижки волос Braun cruZer 5 Head, Тип 5427, 6 Ватт.

Произведено: PAYER Electric Personal Care Products (SuZhou) Co., Ltd.

Standard factory C-4 Export Process Zone, 20# Datong Rd.SND Suzhou, 
215151, China/Китай.

RU: Импортер/Служба потребителей: 
OOO «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», 
Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2. 
Тел. 8-800-200-20-20. 
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BY: Импортер: ООО «Электросервис и Ко», 
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. 
Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, 
ул. Чернышевского, 10А, к. 409.

É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ BRAUN

ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚË˛ Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ 
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, 
Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl Î˛·˚Â Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚, 
‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎËÂ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò 
Á‡ÍÓÌÓÏ «é Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ». 
É‡‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl 
ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌ‡) Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ 
оригинального руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl 
„‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ 
ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ BRAUN ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ, Ë „‰Â 
ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË ‰Û„ËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂ 
ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
É‡‡ÌÚËfl ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ (ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ) Ë ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ 
·ËÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÚÓÍ Ë ÌÓÊÂÈ, ‰ÂÙÂÍÚ˚, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È
˝ÙÙÂÍÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ ÔË·Ó‡.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ 
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ ÎËˆÓÏ, Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â 
‰ÂÚ‡ÎË BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, 
ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ 
ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl Û·˚ÚÍÓ‚, 
ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ Á‡ÍÓÌÌÓÏ 
ÔÓfl‰ÍÂ.
êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ 
ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ „‡‡ÌÚË˛.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „. «é á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ 
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ» ÙËÏ‡ BRAUN ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ Ò‚ÓË 
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ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
àÁ‰ÂÎËfl BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË 
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ë ÔË 
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË Ô‡‚ËÎ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓÂ Ç‡ÏË ËÁ‰ÂÎËÂ 
BRAUN, ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ˜ÂÏ ÒÓÍ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò êÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ. 

ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
– ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎflı;
– Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË;
– ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË (ÂÒÎË ˝ÚÓ

ÚÂ·ÛÂÚÒfl);
– ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ;
– ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl;
– ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÔÓ ‚ËÌÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ

ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ÌÛÚË ÔË·ÓÓ‚);
– ‰Îfl ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, – ‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË

ËÎË ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, Î˛·˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â
ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË (ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚˚ÚÂÍ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË);

– ‰Îfl ·ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÂÚÍ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È É‡‡ÌÚËÈÌ˚È í‡ÎÓÌ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ËÁ˙flÚË˛ ÔË 
Ó·‡˘ÂÌËË ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. 
èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ É‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï í‡ÎÓÌÓÏ ·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl 
Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÓË„ËÌ‡Î ãËÒÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ ¯Ú‡ÏÔÓÏ 
ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÁ‰ÂÎËfl 
ËÁ ÂÏÓÌÚ‡. íÂ·ÛÈÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰‡Ú˚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ 
„‡‡ÌÚËË ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÂÏfl Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ 
ˆÂÌÚÂ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË 
ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ 
àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8 800 200 20 20 
(Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).
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Наші вироби розроблено у відповідності з найвищими стандартами якості, 
функціональності та дизайну. Ми сподіваємося, що Ви отримаєте 
цілковиту насолоду, придбавши новий виріб від компанії Braun.

Увага

• Прилад обладнано спеціальною шнуровою установкою (6) із 
вмонтованим безпечним блоком живлення наднизької напруги. 
Не замінюйте та не удавайтеся до маніпуляцій з жодною з  її 
елементів. Інакше існує ризик ураження електричним струмом.

• У жодному разі не користуйтеся приладом з пошкодженою 
системою лез чи з пошкодженою шнуровою установкою.

• Прилад можна  чистити під струменем проточної води з крану.
Увага: Від’єднайте прилад від блоку живлення перед його 
чищенням водою.

• Цей прилад не призначений для використання дітьми чи особами з 
обмеженими фізичними, чуттєвими чи розумовими можливостями 
без нагляду з боку особи, відповідальної за їх безпеку. Загалом, 
рекомендуємо зберігати прилад поза зоною досяжності дітей. Має 
бути забезпечено нагляд за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.

• Коли гребінець з рідкими зубчиками знятий, систему лез не слід 
притискати до шкіри. Існує ризик травмування!

• Тільки для домашнього використання.
Резервуар для мастила

Зберігайте поза зоною досяжності дітей. Не приймайте всередину 
та не ковтайте. Не допускайте потрапляння в очі. Коли спорожніє, 
належним чином утилізуйте.

Опис

1 Гребінець для підстригання волосся 3 – 24 мм
2 Система лез
3 Селекторний пристрій довжини 
4 Вимикач з індикатором зарядки
5 Гніздо для шнура
6 Спеціальна шнурова установка

Зарядка

Оптимальна температура зовнішнього середовища для зарядки – 
в межах від 15 °C до 35 °C. Не допускайте впливу на прилад зовнішніх 
температур понад 50 °C протягом тривалого часу.

Українська
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• Використовуючи спеціальну шнурову установку (6), під’єднайте 
прилад до електричної розетки з двигуном у вимкненому стані.

• Під час зарядки, яка виконується вперше або після того, як прилад 
не використовувався протягом кількох місяців, залиште прилад на 
безперервну зарядку протягом щонайменше 8 годин.

• Одразу після повної зарядки приладу - розрядіть його в режимі 
звичайного використання (до стану повної розрядки акумулятора). 
Тоді знову повторно зарядіть на повну потужність. Максимальний 
показник пропускної спроможності приладу буде досягнуто лише 
після виконання декількох таких циклів зарядки/розрядки.

• Повна зарядка забезпечує можливість щонайменше 40 хвилин 
роботи приладу без шнурової установки у від’єднаному від мережі 
стані. Цей показник може різнитися залежно від стану волосся, яке 
ви підстригаєте.

• Якщо зарядні акумулятори  розряджено, ви також можете викорис-
товувати прилад шляхом підключення його до електричної розетки 
через спеціальну шнурову установку.

Індикатор зарядки

Індикатор зарядки, вмонтований у вимикач (4), показує стан зарядки 
акумуляторів. Під час зарядки значок на вимикачі загоряється і 
безперервно світиться зеленим кольором. Коли акумулятор повністю 
заряджений, індикатор зарядки вимикається.

Загальні відомості про підстригання волосся

• Волосся має бути чистим, добре причесаним, розплутаним та сухим. 
• Якщо ви довго не підстригали волосся, почніть із встановлення 

вищих параметрів налаштувань приладу, а тоді зменшуйте ці 
параметри налаштувань, щоб уникнути зрізання більшої кількості 
волосся, ніж потрібно.

• Переміщайте прилад повільно та контролюйте його переміщення. 
Не проштовхуйте силою через волосся насадку для підстригання 
швидше, ніж вона здатна зрізати це волосся.

• У проміжках між зрізанням волосся струшуйте або здувайте волосся 
з насадки для підстригання. Якщо забагато волосся зібралося на 
гребінці з рідкими зубчиками, видаліть його звідти.

• Щоб контролювати хід підстригання, періодично розчісуйте волосся 
у бажаній манері.
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Підстригання волосся

Підстригання волосся з гребінцем для підстригання волосся

• Розмістіть гребінець для підстригання волосся (1) на приладі під час 
перебування приладу у вимкненому стані.

• Натисніть селекторний пристрій довжини пробігу (3) та просуньте 
гребінець для підстригання волосся на потрібну вам довжину 
волосся. Можливі параметри настроювання довжини пробігу (мм):
Гребінець для підстригання волосся (1) = 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24

• Увімкніть прилад шляхом натискання на вимикач (4) та зріжте 
волосся на потрібну довжину.

Зрізання волосся без гребінця для підстригання волосся

• Зніміть гребінець для підстригання.
• Щоб розпочати підстригання, увімкніть прилад шляхом натискання 

на вимикач (4).
• Просувайте систему різки тільки у паралельному положенні відносно 

шкіри (А, зрізання волосся). Повільно та обережно переміщуйте 
прилад у напрямку проти росту волосся.

• Система різки повинна перебувати у вертикальному положенні тільки 
під час підрівнювання контурів (В, підрівнювання).

• Стежте за тим, щоб ви не нахиляли прилад у той час, коли він 
торкається шкіри (С).

• Уникайте різких уривчастих рухів під час зрізання волосся.

Чищення

Регулярне чищення забезпечує кращі робочі характеристики підстри-
гання.

Чищення щіткою

• Вимкніть прилад. Відкрийте систему різки шляхом натискання 
великим пальцем на тример (насадку для підстригання) з лицевого 
боку. Вона відкривається під кутом близько 45°.

• Використовуючи щітку, очистіть тример та ділянку, розташовану за 
тримером (всередині корпусу).

Чищення водою

• Вимкніть прилад і промийте голівку та насадку для підстригання 
(тример) під струменем проточної води з крану. Можна також 
промивати систему лез у відкритому стані.

92390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70.indd  6092390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70.indd   60 17.09.12 08:1917.09.12   08:19



61

Підтримання вашого приладу в найкращому стані

Щоб підтримувати належну роботу системи лез, змащуйте її світлим 
машинним мастилом після (D) кожного використання, особливо після 
чищення під струменем проточної води.

Захист акумуляторів

Для того, щоб підтримувати оптимальну потужність зарядних 
акумуляторів, прилад потрібно повністю розряджати (шляхом 
звичайного робочого використання) приблизно раз на півроку. 
Потім повторно заряджайте прилад на повну потужність.

Зауваження стосовно охорони довкілля

Цей виріб містить зарядні акумулятори. В інтересах захисту 
довкілля просимо наприкінці терміну експлуатації не викидати 
виріб у сміття разом з побутовими відходами. Утилізацію можна 
здійснити у сервісному центрі фірми «Браун» (Braun) або у 
відповідних приймальних пунктах утильсировини, що діють у вашій країні.

Ця інформація підлягає можливим подальшим змінам без додаткових 
повідомлень.

Стосовно електричних технічних характеристик див. проштампований 
напис на спеціальній шнуровій установці.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному та елек-
тронному обладнанні.

Машинка для підстригання волосся Braun cruZer 5 Head, Тип 5427, 6 Ватт.

Виготовлено для Браун ГмбХ у Китаї: PAYER Electric Personal Care 
Products (SuZhou) Co., Ltd.

Standard factory C-4 Export Process Zone, 20# Datong Rd. SND Suzhou, 
215151, China.
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Адреса в Україні: ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна», 
Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. 
Тел. (0-800) 505-000.  www.pg.com.ua

É‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl виробника
Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту 
придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або 
неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.
èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË безкоштовно ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ 
ÂÏÓÌÚÛ, Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û ·Û‰¸-flÍ¥ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥ 
‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ flÍ¥ÒÚ˛ Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚ ‡·Ó ÒÍÎ‡‰‡ÌÌfl. 
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÂÏÓÌÚÛ ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ë¥· ÏÓÊÂ ·ÛÚË 
Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÔÓ Á‡ıËÒÚ 
Ô‡‚ ÒÔÓÊË‚‡˜¥‚. 
É‡‡ÌÚ¥fl Ì‡·Û‚‡π ÒËÎË ÎË¯Â, flÍ˘Ó ‰‡Ú‡ ÍÛÔ¥‚Î¥ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl 
ÔÂ˜‡ÚÍÓ˛ Ú‡ Ôi‰ÔËÒÓÏ дилера (Ï‡„‡ÁËÌÛ) Ì‡ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓÏÛ 
„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌ¥ Ç„aun ‡·Ó Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓª 
¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª Çr‡un, flÍ‡ Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊÂ ·ÛÚË „‡‡ÌÚiÈÌËÏ 
Ú‡ÎÓÌÓÏ. 
ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‰¥ÈÒÌ‡ Û ·Û‰¸-flÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ flÍÛ ˆÂÈ ‚Ë¥· ÔÓÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl 
представником компанії виробника ‡·Ó ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÏ дистриб’ютором, 
Ú‡ ‰Â ÊÓ‰Ì¥ Ó·ÏÂÊÂÌÌfl Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥ Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÌÂ 
ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ Ì‡‰‡ÌÌ˛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl. 
É‡‡ÌÚ¥fl Ì‡ Á‡Ï¥ÌÂÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ‚ ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÍiÌ˜ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ª 
Ì‡ ‰‡ÌËÈ ‚Ëi·. 
É‡‡ÌÚ¥fl ÌÂ ÔÓÍË‚‡π ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÌÂ‚iÌËÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ 
(‰Ë‚. Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂÎiÍ ÌËÊ˜Â) нормальне зношування Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚ ‰Îfl 
„ÓÎiÌÌfl, ‰ÂÙÂÍÚË, ˘Ó ÌÂÁÌ‡˜ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ flÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË 
ÔËÎ‡‰Û. ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‚Ú‡˜‡π ÒËÎÛ, flÍ˘Ó ÂÏÓÌÚ Á‰iÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ÌÂ 
‚ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÓ˛ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÓÒÓ·Ó˛ Ú‡, flÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ÌÂ 
ÓË„¥Ì‡Î¸Ìi запасні частини виробника.

У випадку пред’явлення рекламації за умовами даної гарантії, 
передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній 
інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який 
сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії 
виробника.
ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡ÁÓÏ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÌÌfl Á·ËÚÍ¥‚, ÌÂ ‰¥ÈÒÌ¥, 
flÍ˘Ó Ì‡¯‡ ‚¥‰ÔÓ‚i‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÌÂ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Á‡ÍÓÌÌËÏ ˜ËÌÓÏ. 
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ÇËÔ‡‰ÍË, Ì‡ flÍ¥ ÌÂ ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥fl: 

– ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ÏË;
– використання з професійною метою або з метою отримання

прибутку;
– ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ‚ËÏÓ„ ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª;
– ÌÂ‚iÌÂ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ì‡ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi ÊË‚ÎÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ

‚ËÏ‡„‡πÚ¸Òfl);
– Á‰iÈÒÌÂÌÌfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÁÏ¥Ì;
– ÏÂı‡Ì¥˜Ìi ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl;
– ‰Îfl ÔËÎ‡‰¥‚, ˘Ó Ô‡ˆ˛˛Ú¸ Ì‡ ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ı – Ó·ÓÚ‡

Á ÌÂ‚i‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ‡·Ó ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, ·Û‰¸flÍ¥
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌËÏË ‡·Ó Ô¥‰Ú¥Í‡˛˜ËÏË
·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË;

– пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у
випадках знаходження гризунів та комах усередині приладів)

– ‰Îfl ·ËÚ‚ – Á¥Ï’flÚ‡ ‡·Ó ÔÓ‚‡Ì‡ Ò¥ÚÍ‡.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до 
сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. 
Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися 
заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного 
центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. 
Гарантійний термін подовжується на період, який даний виріб 
знаходився в сервісному центрі в ремонті.
В разі виникнення труднощів з виконанням гарантійного та 
післягарантійного обслуговування, прохання звертатися до 
інформаційної служби сервісу представника компанії виробника 
в Україні.
Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних 
телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів 
оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.
Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі 
виробника в інтернеті www.service.braun.com

92390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70.indd  6392390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70.indd   63 17.09.12 08:1917.09.12   08:19


	92390603_cruzer_5_CEEMEA_S1
	92390603_cruZer_5_CEEMEA_S2
	92390603_cruzer_5_CEEMEA_S3
	92390603_cruzer_5_CEEMEA_S4-70



