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êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ÌÌÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ:
çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÔË·Ó‡ Ò ‚Ó‰ÓÈ.
çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔË·Ó ÔË ‡Á‰‡ÊÂÌËË ÍÓÊË. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ 
ÔË·Ó ÔË ÔÓÎÓÏÍÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË ·Â˛˘ÂÈ „ÓÎÓ‚ÍË.
Ñ‡ÌÌ˚È ÔË·Ó ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‰ÂÚ¸ÏË ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 8 ÎÂÚ Ë 
ÎËˆ‡ÏË Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË ÎËˆ‡ÏË, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÏË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë 
ÁÌ‡ÌËÈ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÓÌË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰ ÔËÒÏÓÚÓÏ ËÎË ÔÓÎÛ˜ËÎË 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÔË·Ó‡ Ë 
ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÒÓÔflÊÂÌÌ˚Â Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ËÒÍË. ÑÂÚflÏ 
ÌÂÎ¸Áfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë„Û¯ÍË. ÑÂÚË ÏÓ„ÛÚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˜ËÒÚÍÛ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÓÌË ÒÚ‡¯Â 8 ÎÂÚ Ë Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰ 
ÔËÒÏÓÚÓÏ.

àÒÚÓ˜ÌËÍË ÔËÚ‡ÌËfl
ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÔË·Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ 1,5-‚ÓÎ¸ÚÓ‚ÓÈ ·‡Ú‡ÂÈÍÂ
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ì‡ËÎÛ˜¯Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl 
˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË Ï‡„‡ÌˆÂ‚˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË (ÚËÔ LR03, AM4, AAA, 
Ì‡ÔËÏÂ Duracell).

Батарейки могут потечь в случае, если они не будут использоваться 
длительное время. Чтобы защитить устройство,  своевременно 
извлекайте использованные батарейки. Запрещается заряжать 
элементы питания, которые не предназначены для этого. Запрещается 
закорачивать контакты питания. Не смешивайте новые и уже 
использованные батарейки, а также батарейки разных типов. 
Батарейки необходимо вставлять с соблюдением полярности.
Если в приборе используются перезаряжаемые батареи питания,
то для их перезарядки они должны быть удалены из прибора.
Избегайте контакта с протекающими батарейками. Не подносите 
батарейки к огню.

Замена батареек

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚËÏÏÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ.
ëÌËÏËÚÂ ÍÓÎÔ‡˜ÓÍ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÏÏÂ‡ (4) ‰Îfl ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl 
·‡Ú‡ÂÈÍË, ÔÓÚflÌÛ‚ Â„Ó ‚ÌËÁ. ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ·‡Ú‡ÂÈÍÛ, Ó·‡˘‡fl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡

Русский
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Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ÔÓÎ˛ÒÓ‚ (+) Ë (–). á‡ÍÓÈÚÂ ÍÓÎÔ‡˜ÓÍ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÚËÏÏÂ‡.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÏÏÂ‡
Ç‡¯ прибор Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó 
Û‰‡ÎÂÌËfl Î˛·˚ı ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ÓÎÓÒÍÓ‚ Ì‡ ÚÂÎÂ Ë ÎËˆÂ (Ì‡ÔËÏÂ, 
·Ó‚Ë, ¯Âfl, ÒÔËÌ‡). ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚËÏÏÂ, ÔÂÂ‰‚ËÌÛ‚ 
ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ (3) Ì‡‚Âı. èÓÏÂÒÚËÚÂ ·Â˛˘Û˛ 
„ÓÎÓ‚ÍÛ (2) ÔÂÂ‰ ‚ÓÎÓÒÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸, Ë ÔÓ‚Â‰ËÚÂ 
‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÚË‚ Ëı ÓÒÚ‡. ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó 
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ Ó‰ÌÓÈ ÛÍÓÈ Ì‡Úfl„Ë‚‡ÈÚÂ 
ÍÓÊÛ.

Описание и комплектность

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚËÏÏÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛÂÚÒfl 2 Ì‡Ò‡‰Í‡ÏË ‰Îfl ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó 
ÔÓ‰‡‚ÌË‚‡ÌËfl ‚ÓÎÓÒÍÓ‚ (Ì‡ÔËÏÂ, ‰Îfl ÍÓÂÍˆËË ·Ó‚ÂÈ):
• Ì‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡‚ÌË‚‡ÌËfl ÍÓÓÚÍËı ‚ÓÎÓÒÍÓ‚ (6): 5 ÏÏ
• Ì‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡‚ÌË‚‡ÌËfl ‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒÍÓ‚ (7): 8 ÏÏ

èÂÂ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂÏ Ì‡Ò‡‰ÍË Ì‡ ÔË·Ó Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ. 
å˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÍÓÂÍˆË˛ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡Ò‡‰ÍË ‰Îfl 
ÔÓ‰‡‚ÌË‚‡ÌËfl ‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒÍÓ‚. ç‡‰ÂÌ¸ÚÂ Ì‡Ò‡‰ÍÛ Ì‡ ·Â˛˘Û˛ 
„ÓÎÓ‚ÍÛ (2), ‰ÓÎÊÂÌ ‡Á‰‡Ú¸Òfl ˘ÂÎ˜ÓÍ.
ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚËÏÏÂ Ë ÔÓ‚Â‰ËÚÂ Ì‡Ò‡‰ÍÓÈ ÔÓ ·Ó‚Ë 
ÔÓÚË‚ ÓÒÚ‡ ‚ÓÎÓÒ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ (b). ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ıÓÚfl 
·˚ Ó‰Ì‡ ËÁ ÒÚÓÓÌ Ì‡Ò‡‰ÍË ÔËÍ‡Ò‡ÂÚÒfl Í ÍÓÊÂ ‚Ó ‚ÂÏfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
ÔË·Ó‡.

óËÒÚÍ‡ Ë ÛıÓ‰
èÂÂ‰ ÔÓˆÂÒÒÓÏ ˜ËÒÚÍË ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÔË·Ó.
ëÌËÏËÚÂ ·Â˛˘Û˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ (2), ÔÓ‚ÂÌÛ‚ ÂÂ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË Ì‡ 
90° Ë ÔËÔÓ‰Ìfl‚ (c).
ÇÓÁÏÓÊÌ‡ ˜ËÒÚÍ‡ ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌÌÓÈ ·Â˛˘ÂÈ „ÓÎÓ‚ÍË ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ ÚÂÔÎÓÈ 
‚Ó‰˚. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÒÛıÓÒÚË ·Â˛˘ÂÈ „ÓÎÓ‚ÍË, ÔÂÂ‰ ÂÂ 
‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂÏ Ì‡ ÔË·Ó.
ï‡ÌËÚÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚËÏÏÂ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡‰Â‚ Á‡˘ËÚÌ˚È 
ÍÓÎÔ‡˜ÓÍ Ì‡ ·Â˛˘Û˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ.
å˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÒÏ‡Á˚‚‡Ú¸ ÎÂÁ‚Ëfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÏÏÂ‡ 
ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÎÂ„ÍÓ„Ó ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ ‰‚‡ ‡Á‡ 
‚ „Ó‰, Ë ˜‡˘Â ‚ ÒÎÛ˜‡Â ˜ËÒÚÍË ·Â˛˘ÂÈ „ÓÎÓ‚ÍË ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ ‚Ó‰˚.
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Электрический триммер тип 5363 с питанием от батарейки (1 шт., 
типоразмер ААА, 1,5 В).

ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ äËÚ‡Â ‰Îfl ÅêAìç ÉÏ·ï, ÉÂÏ‡ÌËfl, Braun GmbH, Frankfurter 
Str. 145, 61476 Kronberg, Germany.
RU: àÏÔÓÚÂ/ëÎÛÊ·‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ: OOO «èÓÍÚÂ ˝Ì‰ É˝Ï·Î 
ÑËÒÚË·¸˛ÚÓÒÍ‡fl äÓÏÔ‡ÌËfl», êÓÒÒËfl, 125171, åÓÒÍ‚‡, 
ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 16A, ÒÚ.2. íÂÎ. 8-800-200-20-20.

BY: àÏÔÓÚÂ: ééé «ùÎÂÍÚÓÒÂ‚ËÒ Ë äÓ», ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 220012, „. åËÌÒÍ, 
ÛÎ. óÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, 10A, Í. 412A3. ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ: ééé «ä‡ÚËÍÒ», 
ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 220012, „. åËÌÒÍ, ÛÎ. óÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, 10A, Í.409.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ·‡Ú‡ÂÈÍË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ 
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸Òfl Ò Ó·˘ËÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË ËÎË ÏÛÒÓÓÏ. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, 
ÛÚËÎËÁËÛÈÚÂ Ëı ˜ÂÂÁ ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Braun ËÎË ˜ÂÂÁ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡
(ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ).

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ ÔË 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÓÒ¸·‡ Ò‚flÁ˚‚‡Ú¸Òfl Ò àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
ëÎÛÊ·ÓÈ ëÂ‚ËÒ‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8 800 200 2020.

Для определения года изготовления см. трехзначный код в батарейном 
отсеке изделия: первая цифра = последняя цифра года, последующие 
2 цифры = порядковый номер недели года производства. Например,  
код «345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.

É‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÒÓÍ/ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 2 „Ó‰‡.

Гарантийные обязательства Braun.

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с 
момента покупки.
В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем 
ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские 
дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.
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В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие 
может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с 
законом «О защите прав потребителей».
Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается 
печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице 
оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является 
гарантийным талоном.
Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где 
изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным 
дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие 
правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного 
обслуживания.
Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным 
использованием (см. также список ниже) и нормальный износ 
бритвенных сеток ножей,  дефекты, оказывающие незначительный 
эффект на качество работы прибора.
Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не 
уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные  
детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям данной 
гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном 
в любой из центров сервисного обслуживания Braun.
Все другие требования, включая требования возмещения убытков, 
исключаются, если наша ответственность не установлена в законном 
порядке.
Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не 
попадают под эту гарантию.
В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав 
потребителей» фирма Braun устанавливает срок службы на свои 
изделия равный двум годам с момента производства, если дату 
продажи установить невозможно.
Изделия Braun изготовлены в соответствии с высокими требованиями 
европейского качества. При бережном использовании и при 
соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие 
Braun может иметь значительно больший срок службы, чем срок, 
установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

– дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
– использование в профессиональных целях;
– нарушение требований инструкции по эксплуатации;
– неправильная установка напряжения питающей сети (если это 
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требуется);
– внесение технических изменений;
– механические повреждения;
– повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе 

случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
– для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими 

или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные 
истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться 
только предохраненными от протекания батарейками);

– для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при  
обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После 
проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться 
заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом 
сервисного центра и подписанный потребителем по получении 
изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из 
ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в 
сервисном центре.
В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или 
послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в 
Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 
(звонок из России бесплатный).
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äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª

ÅÛ‰¸ Î‡ÒÍ‡, Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª, ÔÂ¯ Ì¥Ê 
ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÔËÒÚÓπÏ.

ì‚‡„‡!
ÅÂÂÊ¥Ú¸ ÔËÒÚ¥È ‚¥‰ ‚ÓÎÓ„Ë.
çÂ ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ÔËÒÚÓπÏ Ì‡ ‰¥ÎflÌÍ‡ı ¯Í¥Ë, ‰Â π ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl. 
çÂ ÏÓÊÌ‡ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÔËÒÚÓπÏ, flÍ˘Ó ¥ÊÛ˜‡ „ÓÎ¥‚Í‡ Û¯ÍÓ‰ÊÂÌ‡ 
‡·Ó ÔÓÎ‡Ï‡Ì‡.
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰¥ÚË ‚¥ÍÓÏ ‚¥‰ 8 ÓÍ¥‚ ¥ ÒÚ‡¯Â 
Ú‡ ÓÒÓ·Ë Á Ó·ÏÂÊÂÌËÏË  Ù¥ÁË˜ÌËÏË, ÒÂÌÒÓÌËÏË Ú‡ ÓÁÛÏÓ‚ËÏË 
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË ‡·Ó Û flÍËı ‚¥‰ÒÛÚÌ¥È ‰ÓÒ‚¥‰ Ú‡ ÁÌ‡ÌÌfl ‚¥‰ÌÓÒÌÓ 
ÔÓ‚Ó‰ÊÂÌÌfl Á Ú‡ÍÓ˛ ÚÂıÌ¥ÍÓ˛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë, ˘Ó ªÏ ·ÛÎÓ Ì‡‰‡ÌÓ ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª 
˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂ˜ÌÓ„Ó Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl ÔËÒÚÓ˛ ¥ ‚ÓÌË ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛˛Ú¸ ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ 
Á ˆËÏ ËÁËÍË. Ñ¥ÚË ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ „‡ÚËÒfl Á ÔËÒÚÓπÏ. é˜Ë˘ÂÌÌfl Ú‡ 
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒ¸ ‰¥Ú¸ÏË Á‡ ‚ËÍÎ˛˜ÂÌÌflÏ ÚËı, 
flÍ¥ ÒÚ‡¯Â 8 ÓÍ¥‚ ¥ ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl Ô¥‰ Ì‡„Îfl‰ÓÏ ‰ÓÓÒÎËı.

Å‡Ú‡ÂÈÍË
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ô‡ˆ˛π Ì‡ Ó‰Ì¥È ·‡Ú‡ÂÈˆ¥ AAA 1,5 Ç. ÑÎfl Í‡˘Óª Ó·ÓÚË 
ÔËÒÚÓ˛ ÒÎ¥‰ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÎÛÊÌÓ-Ï‡„‡ÌˆÂ‚ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË ÚËÔÛ 
LR03, AM4, AAA, Ì‡ÔËÍÎ‡‰ Duracell.

Батарейки можуть потекти, якщо вони не будуть використовуватися 
тривалий час. Щоб захистити пристрій, своєчасно виймайте 
використані батарейки. Заборонено перезаряджати батарейки. 
Джерело живлення не має бути короткозамкненим. Не використовуйте 
разом нові батарейки та батарейки, які вже використовувалися, а також 
різні типи батарейок. Батарейки потрібно вставляти відповідно до 
полярності.
Якщо в приладі використовуються акумулятори, то для їх перезарядки 
вони повинні бути видалені з приладу.
Уникайте контакту з батарейками, які протекли. Не підносьте батарейки 
до вогню.

Заміна батарейок

èÂÂÍÓÌ‡ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÔËÒÚ¥È ‚ËÏÍÌÂÌÓ.
áÌ¥Ï¥Ú¸ ÍË¯ÍÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈÍË (4), ÔÓÚfl„ÌÛ‚¯Ë ªª ‰ÓÌËÁÛ (a). 
ÇÒÚ‡‚ÚÂ ·‡Ú‡ÂÈÍÛ, Á‚ÂÚ‡˛˜Ë Û‚‡„Û Ì‡ ÔÓÁÌ‡˜ÍË (+) Ú‡ (–). á‡ÍËÈÚÂ 
‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈÍË.

Українська

97246821_PT_5010_EMEA_S4-86.indd 7597246821_PT_5010_EMEA_S4-86.indd   75 02.06.15 08:1702.06.15   08:17

CSS  APPROVED Effective Date  11Jun2015 GMT  - Printed 25Nov2015 Page 75 of 86



76

äÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔËÒÚÓπÏ
Ç‡¯ прилад ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‰Îfl ˜ËÒÚÓ„Ó Ú‡ ·ÂÁÔÂ˜ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ÎÂÌÌfl 
·Û‰¸-flÍÓ„Ó ÌÂ·‡Ê‡ÌÓ„Ó ‚ÓÎÓÒÒfl Ì‡ Ú¥Î¥ Ú‡ Ó·ÎË˜˜¥ (Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ì‡ ¯Ëª,
ÒÔËÌ¥, ·Ó‚‡ı). èÂÂ‚Â‰¥Ú¸ ‚ËÏËÍ‡˜ (3) ‚„ÓÛ, ˘Ó· ‚‚¥ÏÍÌÛÚË ÔËÒÚ¥È.
êÓÁÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ¥ÊÛ˜Û „ÓÎ¥‚ÍÛ (2) Ì‡ÔÓÚË ‚ÓÎÓÒÒfl, flÍÂ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚Ë‰‡ÎËÚË, ¥ 
ÔÂÂÒÛ‚‡ÈÚÂ ªª ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ ÔÓÚË Ì‡ÔflÏÍÛ ÓÒÚÛ ‚ÓÎÓÒÒfl. ôÓ· ÓÚËÏ‡ÚË 
Ì‡ÈÍ‡˘ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, Ó‰Ì¥π˛ ÛÍÓ˛ Ì‡Úfl„ÛÈÚÂ ¯Í¥Û.

ÑÓ ÔËÒÚÓ˛ ‰Ó‰‡˛Ú¸Òfl ‰‚‡ ÚËÏ¥Ì„Û˛˜¥ „Â·¥Ìˆ¥ ¥ÁÌÓª ‰Ó‚ÊËÌË ‰Îfl 
Ô¥‰¥Á‡ÌÌfl ‚ÓÎÓÒÒfl ‰Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓª ‰Ó‚ÊËÌË (Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ì‡‰‡ÌÌfl 
ÙÓÏË ·Ó‚‡Ï):
• ÍÓÓÚÍËÈ ÚËÏ¥Ì„Û˛˜ËÈ „Â·¥ÌÂˆ¸ (6): 5 ÏÏ
• ‰Ó‚„ËÈ ÚËÏ¥Ì„Û˛˜ËÈ „Â·¥ÌÂˆ¸ (7): 8 ÏÏ

èÂ¯ Ì¥Ê ÔËπ‰ÌÛ‚‡ÚË ÚËÏ¥Ì„Û˛˜ËÈ „Â·¥ÌÂˆ¸, ÔÂÂÍÓÌ‡ÈÚÂÒfl, ˘Ó 
ÔËÒÚ¥È ‚ËÏÍÌÂÌÓ. ê‡‰ËÏÓ ÔÓ˜ËÌ‡ÚË ÚËÏ¥Ì„Û‚‡ÌÌfl ‰Ó‚„ËÏ „Â·¥ÌˆÂÏ. 
é‰fl„Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡ ¥ÊÛ˜Û „ÓÎ¥‚ÍÛ (2), ‰ÓÍË ‚ÓÌ‡ ÌÂ ÍÎ‡ˆÌÂ, ÒÚ‡‚¯Ë Ì‡ 
Ï¥ÒˆÂ.
ì‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔËÒÚ¥È Ú‡ Ó·ÂÂÊÌÓ ‚Â‰¥Ú¸ „Â·¥ÌˆÂÏ ÔÓ ·Ó‚‡ı ÔÓÚË 
Ì‡ÔflÏÍÛ ÓÒÚÛ ‚ÓÎÓÒÒfl, flÍ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ (b). èË ˆ¸ÓÏÛ Ó‰Ì‡ ¥Á 
ÒÚÓ¥Ì „Â·¥Ìˆfl ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÍÓ‚Á‡ÚË ÔÓ ¯Í¥¥.

óË˘ÂÌÌfl Ú‡ ‰Ó„Îfl‰
èÂ¯ Ì¥Ê ÔÓ˜‡ÚË ˜Ë˘ÂÌÌfl, Á‡‚Ê‰Ë ‚ËÏËÍ‡ÈÚÂ ÔËÎ‡‰.
áÌ¥Ï¥Ú¸ ¥ÊÛ˜Û „ÓÎ¥‚ÍÛ (2), ÔÓ‚ÂÌÛ‚¯Ë ªª Ì‡ 90° ÔÓÚË „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª 
ÒÚ¥ÎÍË, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÔÓÚfl„Ì¥Ú¸ ‚„ÓÛ. áÌflÚÛ ¥ÊÛ˜Û „ÓÎ¥‚ÍÛ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÏËÚË 
Ô¥‰ ÚÂÔÎÓ˛ ÔÓÚÓ˜ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛ (c).
èÂÂÍÓÌ‡ÈÚÂÒfl, ˘Ó ¥ÊÛ˜‡ „ÓÎ¥‚Í‡ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÒÓıÎ‡, ÔÂ¯ Ì¥Ê ÒÚ‡‚ËÚË 
ªª Ì‡ Ï¥ÒˆÂ.
äÓÎË ÔËÒÚ¥È ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl, Ó‰fl„‡ÈÚÂ Ì‡ Ì¸Ó„Ó Á‡ıËÒÌÛ ÍË¯ÍÛ (1).
ê‡‰ËÏÓ ÁÏ‡˘Û‚‡ÚË ÎÂÁÓ Í‡ÔÎÂ˛ ÎÂ„ÍÓ„Ó Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ ‰‚¥˜¥ Ì‡ ¥Í 
‡·Ó ˜‡ÒÚ¥¯Â, flÍ˘Ó ÇË ÏËπÚÂ ¥ÊÛ˜Û „ÓÎ¥‚ÍÛ ‚Ó‰Ó˛.

ÇËÓ·ÌËÍ Á‡ÎË¯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌÌfl ÁÏ¥Ì ·ÂÁ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó 
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl.

çÂ ÒÎ¥‰ ‚ËÍË‰‡ÚË ‚ËÍÓËÒÚ‡Ì¥ ·‡Ú‡ÂÈÍË Ú‡ ÔËÒÚÓª ‡ÁÓÏ Á¥ 
Á‚Ë˜‡ÈÌËÏË ÔÓ·ÛÚÓ‚ËÏË ‚¥‰ıÓ‰‡ÏË. çÂÔË‰‡ÚÌ¥ ÔËÒÚÓª, ‡ Ú‡ÍÓÊ 
‚ËÍÓËÒÚ‡Ì¥ ·‡Ú‡ÂÈÍË ÏÓÊÌ‡ Á‰‡ÚË ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ Braun 
‡·Ó Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ˆÂÌÚ Á·ÓÛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
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Електричний тример Braun Precision Trimmer типу 5363 із елементами 
живлення (1 шт., типу AAA, 1.5 В).

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ‚ äËÚ‡ª ‰Îfl Å‡ÛÌ ÉÏ·ï: Fourace Industries Ltd., Long Fei, 
Shi Wei Duan, Jiang Shi Village, Gong Ming Town Baoan District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA.
íéÇ «èÓÍÚÂ ÂÌ‰ ÉÂÏ·Î íÂÈ‰¥Ì„ ìÍ‡ªÌ‡», ìÍ‡ªÌ‡, 04070, Ï.äËª‚, 
‚ÛÎ. ç‡·ÂÂÊÌÓ-ïÂ˘‡ÚËˆ¸Í‡, 5/13, ÍÓÔÛÒ Î¥Ú. A. íÂÎ. (0-800) 505-000. 
www.pg.com.ua

íÓ‚‡ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Á‡ ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á 
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª.

Дата виготовлення вказана у вигляді 3-х значного коду у батарейному 
відсіку виробу: перша цифра = остання цифра року, наступні 2 цифри = 
порядковий номер тижня року виробництва. Наприклад, код «345» 
означає, що продукт вироблений в 45-й тиждень 2013 року.

É‡‡ÌÚ¥fl – 2 ÓÍË. ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚Û ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥˛ ÔÓ ÒÂ‚¥ÒÌ¥ ˆÂÌÚË Braun ‚ 
ìÍ‡ªÌ¥ ÏÓÊÌ‡ ÓÚËÏ‡ÚË Á‡ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ „‡fl˜Óª Î¥Ì¥ª, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ì‡ 
ÒÂ‚¥ÒÌÓÏÛ ÔÓÚ‡Î¥ ‚ËÓ·ÌËÍ‡ ‚ ¥ÌÚÂÌÂÚ¥ – www.service.braun.com

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнані.
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Гарантійні зобов’язання  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.
Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом 
ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські 
дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.
У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути 
замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про 
захист прав споживачів».
Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується 
печаткою та підписом дилера (магазину) на  гарантійному талоні  або на 
останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також 
може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, 
в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або 
призначеним дистриб’ютором, та де жодні обмеження з імпорту або 
інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного 
обслуговування.
Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії 
на даний виріб.
Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані 
неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., 
сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний 
вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо 
ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо 
використовуються не оригінальні запасні частини виробника.
Cтрок служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два 
роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату 
продажу неможливо встановити.
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.
Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, 
якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:
– дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
– використання з професійною метою або з метою отримання 

прибутку;
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– порушення вимог інструкції з експлуатації;
– невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це 

вимагається);
– здійснення технічних змін;
– механічні пошкодження;
– для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними 

або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані 
спрацьованими або підтікаючими батарейками;

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

– для бритв – зім’ята або порвана сітка.

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 строк подовжується на термін, який 
даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.
В разі виникнення складнощів 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
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