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Руководство по эксплуатации

Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами 
качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится 
Ваша новая бритва Braun. 

Предупреждение
Бритва снабжена шнуром питания со встроенным сетевым адаптером, 
подающим низкое напряжение. Не пытайтесь заменить какие-либо детали 
этого устройства, иначе Вы подвергаете себя опасности поражения 
электрическим током.

Не используйте бритву с порванной сеткой или поврежденным шнуром 
сетевого адаптера.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 
с пониженными физическими, чувственными или умственными способнос-
тями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под 
контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем 
для недопущения игры с прибором.

Маслёнка
Держать вдали от детей. Не употреблять в пищу. Утилизировать как бытовой 
отход.

Описание и комплектность

1 á‡˘ËÚÌ‡fl Í˚¯Í‡ ·Â˛˘ÂÈ ÒÂÚÍË
2 ÅÂ˛˘‡fl ÒÂÚÍ‡
3 êÂÊÛ˘ËÈ ·ÎÓÍ
4 íËÏÏÂ ‰Îfl ‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ
5 àÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡fl‰ÍË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ (только в модели 190s)
6 èÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
7 Шнур питания со встроенным сетевым адаптером

Зарядка бритвы (только в модели 190s)

éÔÚËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ‰Îfl Á‡fl‰ÍË ÓÚ 15 °C 
‰Ó 35 °C.
• èË ÔÓÏÓ˘Ë сетевого адаптера ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ ·ËÚ‚Û Ò ÓÚÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï 

ÏÓÚÓÓÏ Í ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍÂ. 
• èÂ‚‡fl Á‡fl‰Í‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 4 ˜‡ÒÓ‚. ÇÓ ‚ÂÏfl Á‡fl‰ÍË 

·ËÚ‚˚ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ (5). äÓ„‰‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ 
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡flÊÂÌ, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÏË„‡Ú¸. 

• èÓÎÌ‡fl Á‡fl‰Í‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‰Ó 30 ÏËÌÛÚ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 
Í ÒÂÚË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ˘ÂÚËÌ˚. 

êÛÒÒÍËÈ
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• èÓÒÎÂ ÔÓÎÌÓÈ Á‡fl‰ÍË ·ËÚ‚˚, ÂÂ ‡Áfl‰Í‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ 
Ó·˚˜ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. èÓÒÎÂ ˜Â„Ó ·ËÚ‚‡ Á‡flÊ‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ‰Ó 
ÔÓÎÌÓÈ Á‡fl‰ÍË. èÓÒÎÂ‰Û˛˘‡fl Á‡fl‰Í‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 1 ˜‡Ò‡. 

• å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍËı ˆËÍÎÓ‚ Á‡fl‰ÍË/‡Áfl‰ÍË. 

• Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÌÓÈ ‡Áfl‰ÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ·ËÚ¸Òfl ·ËÚ‚ÓÈ, ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ 
Í ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ‡.

ÅËÚ¸Â
ëÌËÏËÚÂ Á‡˘ËÚÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·Â˛˘ÂÈ ÒÂÚÍË (1). ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ·ËÚ‚Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 
ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl (6). èÎ‡‚‡˛˘‡fl ·Â˛˘‡fl ÒÂÚÍ‡ ·ËÚ‚˚ ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ 
ÍÓÌÚÛ‡Ï ‚‡¯Â„Ó ÎËˆ‡, „‡‡ÌÚËÛfl ˜ËÒÚÓÂ Ë Ïfl„ÍÓÂ ·ËÚ¸Â.

ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ·ËÎËÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚËÏÏÂ ‰Îfl ‰ÎËÌÌ˚ı 
‚ÓÎÓÒ (4) ‰Îfl ÔÓ‰ÂÁ‡ÌËfl ‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒÍÓ‚ ‰Ó ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰Îfl ·ËÚ¸fl 
‰ÎËÌ˚. óÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ˜ËÒÚÓÂ, „Î‡‰ÍÓÂ ·ËÚ¸Â, Á‡‚Â¯ËÚÂ ÔÓˆÂÒÒ, 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÒÂÚÍÛ.

íËÏÏËÌ„
Ç˚‰‚ËÌ¸ÚÂ ÚËÏÏÂ ‰Îfl ‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ (a). ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚËÏÏÂ‡ ÏÓÊÌÓ 
ÔÓ‰‡‚ÌflÚ¸ ÛÒ˚ Ë ·‡ÍÂÌ·‡‰˚. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó ÚËÏÏÂ Ó‚ÌÓ ÔÓ‰ÒÚË„‡ÂÚ Ë 
ÔÓ‰‡‚ÌË‚‡ÂÚ ÍÛÔÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË: Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÔË‰‡ÌËfl ÙÓÏ˚ 
·‡ÍÂÌ·‡‰, ÛÒÓ‚ Ë ÍÓÓÚÍËı ·ÓÓ‰ÓÍ.

ó‡ÒÚÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚËÏÏÂ‡ ‰Îfl ‰ÎËÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ Ó·˙ÂÏ 
‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ (только в модели 190s).

Советы по оптимизации бритья
Для лучшего результата Braun рекомендует следовать 3 простым шагам:
1. Всегда брейтесь до умывания
2. Всегда держите бритву под прямым углом (90°) к коже. 
3. В процессе бритья слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении 

против роста волос.

Чистка бритвы 

Возможная чистка бреющей головки под струей воды.
Внимание: Отключите устройство от источника электроэнергии 
перед чисткой под струей воды.

Регулярная чистка обеспечивает лучшее качество бритья. Чистка бреющей 
головки под струей воды после каждого бритья – легкий и быстрый способ 
поддержания чистоты бреющей головки (b):
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Только в модели 190s: 
• Включите бритву и поместите бреющую головку под струю теплой воды. 

Также можно использовать жидкое мыло, не содержащее абразивных 
веществ. Смойте остатки пены и оставьте бритву включенной несколько 
секунд.

• Затем выключите бритву и снимите бреющую сетку (2) и режущий блок 
(3). Оставьте детали для сушки. 

• Регулярно производите чистку бритвы под струей воды, раз в неделю 
наносите небольшое количество бытового машинного масла на триммер 
для длинных волос и бреющую сетку (d).

Только в модели 170s:
• После каждого бритья производите чистку бреющей головки под струей 

воды (b). Также можно использовать жидкое мыло, не содержащее 
абразивных веществ. Смойте остатки пены.

• Затем снимите бреющую сетку (2) и режущий блок (3). Оставьте детали 
для сушки.  

Другой способ чистки бритвы – с помощью прилагаемой щеточки (c):
• Выключите бритву. Снимите бреющую сетку и слегка постучите ей по 

ровной поверхности. 
• Используя щеточку,  произведите тщательную чистку режущего блока и 

внутренней поверхности бреющей головки. Не очищайте бреющую сетку 
щеточкой, это может ее повредить.

Поддержание бритвы в оптимальном состоянии

èËÏÂÌÓ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ ˜ËÒÚËÚÂ ÂÊÛ˘ËÈ ·ÎÓÍ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË 
˜ËÒÚÍË Braun. 

Замена рабочих деталей
Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо 
регулярно производить замену бреющей сетки (2) и режущего блока (3). 
Замену рекомендуется производить по мере износа, но не реже, чем 
каждые 18 месяцев. Для обеспечения более чистого бритья и уменьшения 
вероятности раздражения кожи, заменяйте обе детали одновременно.
(Бреющая сетка + набор бреющей сетки и режущего блока: 10B)

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓ‚ (только в модели 190s)
óÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌÓ ‡Á ‚ 6 ÏÂÒflˆÂ‚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁflÊ‡Ú¸ Ëı (ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ 
·ËÚ‚ÓÈ). á‡ÚÂÏ Á‡fl‰ËÚÂ ·‡Ú‡ÂË Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸. çÂ ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚÂ 
·ËÚ‚Û ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚¯Â + 50 °C ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË.
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Содержание можеть быть изменено без предварительного уведомления.

Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÒÂÏ ÚÂ·ÛÂÏ˚Ï Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ 
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë „Ë„ËÂÌ˚.

Электрическая бритва Braun Series 1 190s-1/170s-1, Тип 5727/5729

Изготовлено в Китае для Браун ГмбХ/Braun GmbH, 
Frankfurter Strasse 145, 61476, Kronberg, Germany.

Изделие использовать по назначению в соответствии с данным 
руководством по эксплуатации.

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Û – ÒÏ. Ì‡‰ÔËÒ¸ Ì‡ шнуре питания.

RU: Импортер/Служба потребителей: OOO «Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское 
шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20. 

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 ‰ÂÚ‡ÎÂÈ 
(Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂÚÍË Ë ÂÊÛ˘Â„Ó ·ÎÓÍ‡) ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï 
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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 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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Керівництво з експлуатації

Наші вироби розроблені, щоб відповідати найвищим стандартам якості, 
функціональності та дизайну. Сподіваємося, що Вам сподобається Ваша 
нова бритва BRAUN.

Важливо 
До комплекту Вашої бритви входить спеціальний шнур живлення з вмонто-
ваним блоком запасного енергопостачання на випадок падіння напруги. 
Не можна замінювати чи зачіпати будь-яку з деталей, оскільки це може 
призвести до ураження електричним струмом.

Не використовуйте бритву з пошкодженими сіткою або спеціальним шнуром 
живлення.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) 
зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або за 
відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем 
або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною 
за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під контролем для недопущення гри 
з приладом.

Баночка з олійкою 
Тримати подалі від дітей. Не ковтати. Утилізувати як побутовий відхід. 

Опис та комплектність

1 á‡ıËÒÌËÈ ÍÓ‚Ô‡˜ÓÍ Ò¥ÚÓ˜ÍË ‰Îfl „ÓÎ¥ÌÌfl
2 ë¥ÚÓ˜Í‡ ‰Îfl „ÓÎ¥ÌÌfl
3 ê¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ
4 íËÏÂ ‰Îfl ‰Ó‚„Ó„Ó ‚ÓÎÓÒÒfl
5 ã‡ÏÔÓ˜Í‡-¥Ì‰ËÍ‡ÚÓ Á‡fl‰Ê‡ÌÌfl (тільки для моделі 190s)
6 ÇËÏËÍ‡˜ ‚‚¥ÏÍÌ./‚ËÏÍÌ. 
7 ëÔÂˆ¥‡Î¸ÌËÈ ¯ÌÛ

Заряджання (тільки для моделі 190s)

éÔÚËÏ‡Î¸Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡ Ô¥‰ ˜‡Ò Á‡fl‰Ê‡ÌÌfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚¥‰ 
15 °ë ‰Ó 35 °ë.
• á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡ Ô¥‰ÍÎ˛˜¥Ú¸ ·ËÚ‚Û ‰Ó ÂÎÂÍÚË˜ÌÓª 

ÏÂÂÊ¥, ÔË˜ÓÏÛ ÏÓÚÓ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂÌËÈ.
• è¥‰ ˜‡Ò ÔÂ¯Ó„Ó Á‡fl‰Ê‡ÌÌfl ·ËÚ‚Ë ªª ÒÎ¥‰ Á‡ÎË¯ËÚË Á‡fl‰Ê‡ÚËÒfl 

·ÂÁÔÂÂ‚ÌÓ ÔÓÚfl„ÓÏ 4 „Ó‰ËÌ. üÍ˘Ó „ÓËÚ¸ Î‡ÏÔÓ˜Í‡-¥Ì‰ËÍ‡ÚÓ (5), ˆÂ 
ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ·ËÚ‚‡ Á‡fl‰Ê‡πÚ¸Òfl. äÓÎË ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡fl‰ÊÂÌËÈ, 
Î‡ÏÔÓ˜Í‡-¥Ì‰ËÍ‡ÚÓ ÔÓ˜ËÌ‡π ·ÎËÏ‡ÚË. ñÂ ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ 
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡fl‰ÊÂÌËÈ.

ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡
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• èÓ‚Ì‡ Á‡fl‰Í‡ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ „ÓÎËÚËÒfl ÔÓÚfl„ÓÏ ÔË·ÎËÁÌÓ 30 ı‚ËÎËÌ, Á‡ÎÂÊÌÓ 
‚¥‰ ÓÒÚÛ Ç‡¯Óª щетини, ·ÂÁ Ô¥‰ÍÎ˛˜ÂÌÌfl ‰Ó ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥.

• äÓÎË ·ËÚ‚‡ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡fl‰ËÚ¸Òfl, „ÓÎ¥Ú¸Òfl ÌÂ˛ Û Á‚Ë˜‡ÈÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ‰Ó 
ÔÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁfl‰ÊÂÌÌfl. èÓÚ¥Ï ÁÌÓ‚Û ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÔÂÂÁ‡fl‰¥Ú¸. ç‡ÒÚÛÔÌ¥ ÒÂ‡ÌÒË 
Á‡fl‰Ê‡ÌÌfl ÚË‚‡ÚËÏÛÚ¸ ·ÎËÁ¸ÍÓ 1 „Ó‰ËÌË.

• å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓª ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ÏÓÊÌ‡ ‰ÓÒfl„ÚË ÎË¯Â Ô¥ÒÎfl Í¥Î¸ÍÓı 
ˆËÍÎ¥‚ заряджання/розряджання. 

• üÍ˘Ó ‡ÍÛÏÛÎflÚÓË ÓÁfl‰ËÎËÒfl, ÇË ÏÓÊÂÚÂ „ÓÎËÚËÒfl, Ô¥‰ÍÎ˛˜Ë‚¯Ë 
·ËÚ‚Û ‰Ó ÂÎÂÍÚË˜ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡.

ÉÓÎ¥ÌÌfl
áÌflÚË Á‡ıËÒÌËÈ ÍÓ‚Ô‡˜ÓÍ Ò¥ÚÓ˜ÍË ‰Îfl „ÓÎ¥ÌÌfl (1). èË‚ÂÒÚË Û ‰¥˛ ‚ËÏËÍ‡˜ 
(‚‚¥ÏÍÌ./‚ËÏÍÌ.). èÓ‚ÓÓÚÌËÈ ¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ підлаштовується до 
контурів Ç‡¯Ó„Ó Ó·ÎË˜˜fl ¥ ˘¥Î¸ÌÓ ÔËÎfl„‡π ‰Ó ÈÓ„Ó ÔÓ‚ÂıÌ¥, Á‡‚‰flÍË ˜ÓÏÛ 
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸Òfl ÂÚÂÎ¸ÌÂ ¥ ˜ËÒÚÂ „ÓÎ¥ÌÌfl. 

üÍ˘Ó ÇË Í¥Î¸Í‡ ‰Ì¥‚ ÌÂ „ÓÎËÎËÒfl, ÚÓ ‰Îfl ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó „ÓÎ¥ÌÌfl ‚ËÍÓËÒÚÓ-
‚ÛÈÚÂ ÚËÏÂ ‰Îfl ‰Ó‚„Ó„Ó ‚ÓÎÓÒÒfl (4), ‰Îfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Ô¥‰¥Á‡ÚË ‰Ó‚„Â ‚ÓÎÓÒÒfl. 
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ÔÓ„ÓÎËÚËÒfl ÂÚÂÎ¸ÌÓ ¥ ˜ËÒÚÓ, Ì‡ Á‡‚Â¯‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ 
ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ò¥ÚÓ˜ÍÓ˛.

äÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÚËÏÂÓÏ
ÇËÒÛÌ¸ÚÂ ÚËÏÂ ‰Îfl ‰Ó‚„Ó„Ó ‚ÓÎÓÒÒfl (a). Ç¥Ì ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË 
ÍÓÌÚÓÎ¸Ó‚‡ÌÂ Ô¥‰ÒÚË„‡ÌÌfl ‚ÛÒ Ú‡ ÍÓÓÚÍËı ·‡Í¥‚. Ç¥Ì ¥‚ÌÓ Ô¥‰¥Á‡π ¥ 
Ô¥‰ÒÚË„‡π ‚ÂÎËÍ¥ ‰¥ÎflÌÍË: ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ ‰Îfl Ì‡‰‡ÌÌfl ÙÓÏË ÍÓÓÚÍËÏ ·‡Í‡Ï, 
‚ÛÒ‡Ï Ú‡ ÌÂ‚ÂÎËÍ¥È ·Ó¥‰ˆ¥. 

ó‡ÒÚÂ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl ÚËÏÂ‡ ‰Îfl ‰Ó‚„Ó„Ó ‚ÓÎÓÒÒfl ÏÓÊÂ ÁÌËÁËÚË ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ 
‡ÍÛÏÛÎflÚÓ¥‚ (тільки для моделі 190s).

Маленькі поради для ідеального гоління
Щоб результати гоління були якнайкращими, Braun дає Вам 3 прості 
поради:
1. Завжди голіться перед вмиванням.
2. Завжди тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри. 
3. Натягуйте шкіру і голіть у напрямку проти росту бороди.

Чищення

Голівку бритви зручно чистити під струменем води.
Увага: Вимкніть бритву з електричної мережі, перш ніж починати 
чищення голівки бритви у воді.
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Регулярне чищення гарантує найкращу роботу бритви. Щоб легко та швидко 
очистити бритву після гоління, промивайте голівку, що голить, під проточ-
ною водою (b):

Лише для моделі 190s: 
• Ввімкніть бритву та промийте голівку, що голить, під струменем гарячої 

води. Можна також використовувати рідке мило без абразивних часточок. 
Змийте всю піну та залиште бритву попрацювати ще декілька секунд.

• Після цього вимкніть бритву, зніміть сіточку для гоління (2) та ріжучий блок 
(3). Потім дайте розібраним частинам просохнути.

• Якщо Ви регулярно чистите бритву у воді, слід раз на тиждень наносити 
краплю легкого машинного мастила на тример для довгого волосся і 
сіточку для гоління (d).

Лише для моделі 170s: 
• Після кожного гоління промивайте голівку, що голить, під струменем 

гарячої води (b). Ви можете також використовувати рідке мило без абра-
зивних часточок. Змийте всю піну.

• Після цього зніміть сіточку для гоління (2) та ріжучий блок (3). Потім дайте 
розібраним частинам просохнути.

Ви також можете почистити бритву за допомогою щіточки, що входить 
в комплект (c):
• Вимкніть бритву. Зніміть сіточку для гоління та витрусіть її на плоскій 

поверхні.
• За допомогою щіточки почистіть ріжучий блок та внутрішню частину 

голівки бритви. Однак, не можна чистити сіточку для гоління щіткою, 
оскільки це може її пошкодити. 

Як тримати Вашу бритву у найкращому стані

èË·ÎËÁÌÓ ‡Á Ì‡ ˜ÓÚËË ÚËÊÌ¥ ¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ ÒÎ¥‰ ˜ËÒÚËÚË ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËÏË 
Á‡ÒÓ·‡ÏË ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl Braun.

Заміна сіточки для гоління та ріжучого блоку
Щоб зберігати стовідсоткову  якість гоління, замінюйте сіточку для гоління 
(2) та ріжучий блок (3) кожні 18 місяців або коли вони зношуються. 
Замінюйте обидві деталі одночасно, для чистішого гоління з меншим 
подразненням шкіри.
(Сіточка для гоління та ріжучий блок: 10B)

ÑÓ„Îfl‰ Á‡ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ‡ÏË (тільки для моделі 190s)
ÑÎfl Ô¥‰ÚËÏ‡ÌÌfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓª ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ¥‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ 
ÔË·ÎËÁÌÓ ‡Á Ì‡ 6 Ï¥Òflˆ¥‚ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÓÁfl‰Ê‡ÚË ·ËÚ‚Û, ÍÓËÒÚÛ˛˜ËÒ¸ ÌÂ˛. 
è¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó ÒÎ¥‰ ÁÌÓ‚Û ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡fl‰ËÚË ªª. çÂ Ô¥‰‰‡‚‡ÈÚÂ ·ËÚ‚Û ‚ÔÎË‚Û 
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔÓÌ‡‰ 50 °ë ÔÓÚfl„ÓÏ ‰Ó‚„Ó„Ó ˜‡ÒÛ.
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ÖÍÓÎÓ„¥˜ÌÂ ÔÓÔÂÂ‰ÊÂÌÌfl
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ï¥ÒÚËÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË, ˘Ó ÔÂÂÁ‡fl‰Ê‡˛Ú¸Òfl. Ç ¥ÌÚÂÂÒ‡ı 
Á‡ıËÒÚÛ Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡, ÔÓÒËÏÓ ÌÂ ÍË‰‡ÚË ªı ‰Ó ÍÓÁËÌË 
Á ‰ÓÏ‡¯Ì¥ÏË ‚¥‰ıÓ‰‡ÏË Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl терміну ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl. 
ÇË ÏÓÊÂÚÂ Á‰‡ÚË ªı ‰Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ ‡·Ó ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ 
Á·ÓÛ, ˘Ó ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ‚‡¯¥È Í‡ªÌ¥. 

Вміст може бути змінений виробником без попереднього повідомлення.

ÖÎÂÍÚË˜Ì¥ ÒÔÂˆËÙ¥Í‡ˆ¥ª Ì‡‚Â‰ÂÌÓ Ì‡ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÓÏÔÎÂÍÚ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.

Бритва Braun Series 1 190s-1/170s-1, Тип 5727/5729

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Û äËÚ‡ª для Браун ГмбХ: BRAUN Electric (Shanghai) 
Co Ltd., Lu Chun Road 475-495, Minhang, Shanghai 200245. P.R. of China.

Товар використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з 
експлуатації.

Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі 
(в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою 
цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у 
році.

Гарантія – 2 роки. 

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.  

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному 
обладнані.
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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. 

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; 
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– 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.
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