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• Този уред никога не трябва да се използва близо до 
вода ( например мивка, пълна с вода, вана или душ). 
Не мокрете уреда.

• Винаги изключвайте уреда след употреба. Дори когато
е изключен, уредът представлява опасност, когато е в
близост до вода.

• За допълнителна защита препоръчително е да поставите
устройство за дефектнотокова защита с променлив ток не
по-висок от 30 mA в контакта в банята.

• Попитайте вашия електротехник за съвет.
• Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица

с намалени физически или умствени възможности. Уредът
трябва да се пази далече от достъп на деца, за да не го
използват за игра.

• Не увивайте захранващия кабел около уреда.
• Регулярно проверявайте захранващия кабел за износване

или повреди. Захранвашият кабел на уреда може да бъде
заменен само в упълномощен Сервиз на Braun.
Неквалифизирана поправка може да доведе до голям риск
за този, който употребява уреда.

Уредът е напълно подходящ за стилизиране на влажна или  
подсушена с кърпа коса. За да подсушите косата си можете 
да използвате уреда без накрайниците.

IONTEC
IONTEC е технология, която е специално разработена да пази 
косата ви здрава. Докато оформяте косата си, уредът излъчва 
струя (3) от милиони сатенени йони, които привличат водните 
частици от въздуха. Така водният баланс на косата ви се 
възстановява бързо.  Водният баланс обикновено се губи при 
третиране на косата с топлина.

Бутон Вкл./Изкл. (1)
0 = изключен
I = слаба настройка 
II = турбо настройка 

Премахване/сглобяване на приставката
• За да отстраните приставката, завъртете я така,

че нивото на стрелката да съвпадне с  нивото на
линията на основната част.

• За да сглобите приставката с основната част,
завъртете я така, че нивото на стрелката й да
съвпадне с нивото на основната част и приставката
се заключи.

Използване на накрайниците за стилизиране
• Кръглата четка (4) може да се изполва за оформяне на

къдрици и вълни,  а също и за изправяне и за създаване на
обем и повдигане на косата от корените.

• Приставка-гребен (5)  е напълно подходяща за разплитане,
ресане и изправяне на косата. Може да я използвате за
повдигане на косата от корените или да оформите своя
бретон.

Студено оформяне
За да оформите косата си със студен въздух задръжте бутона 
(2) за студена струя.

Почистване
След употреба, изключете уреда от контакта. Може да 
почистите приставките - четка и гребен, в топла вода със 
сапун. Изсушете приставките преди отново да ги поставите.
Основната част на уреда трябва да се почиства само със суха 
кърпа.

Подлежи на промяна без предупреждение.

Когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, 
който се образува, се събира разделно. Забранява се 
изхвърлянето му в контейнери за смесени битови 
отпадъци. Изхвърляйте продукта само в определените 
за това контейнери. Потърсете информация за 
възможна повторна употреба.

Гаранция
Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на 
покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се 
отстраняват дефектите в материалите и производството чрез 
поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на 
сервизния център. Тази гаранция се признава във всички 
страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор 
продават този уред и няма ограничение за внос или 
официална разпоредба не забранява да се извърши 
предвиденото гаранционно обслужване. 
Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба 
(работа при неподходящо напрежение, включване в 
неподходящ източник на електрически ток, счупване); 
износване и незначителни дефекти, които не пречат на 
нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при 
поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са 
използвани оригинални резервни части на Braun.
Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на 
покупката, печат и подпис в гаранционната карта.
За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, 
изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-
близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – национален 
телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга  

Русский
Выпускаемые нами продукты соответствуют лучшим стандар-
там качества, функциональности и дизайна.  
Надеемся, что вы по достоинству оцените новое изделие от 
Braun.
Прежде чем его использовать, внимательно ознакомьтесь 
с руководством.

Важно 
• Вмикайте прибор только в сеть переменного тока (~), и

убедитесь, что напряжение соответствует указанному на
приборе.

• Прибор ни в коем случае нельзя использовать 
в непосредственной близости от воды (в частности, 
рядом с раковиной, наполненной водой, ванной или 
душем). Не допускайте попадания воды на прибор.

• Всегда отсоединяйте от сети после использования. Даже
в выключенном состоянии прибор представляет опасность
при наличии поблизости воды.

• Для обеспечения дополнительной защиты, рекомендуется
установить устройство защитного отключения (УЗО).
Номинальный ток срабатывания УЗО по току утечки в
электросети вашей ванной не должен превышать 30 мА.

• Обратитесь за консультацией к лицу, которое будет
производить установку устройства.

• Прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с пониженными физическими, чувствен-
ными или умственными способностями 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
находится под контролем для недопущения игры с
прибором.

• Не обворачивайте шнур питания вокруг прибора.
Регулярно проверяйте шнур питания на предмет износа или
повреждений. Замену шнура питания следует производить
только в авторизированном сервисном центре Braun.
Выполнение ремонта неквалифицированными лицами
связано с серьезной опасностью для пользователя.

Прибор идеально подходит для укладки подсушенных 
полотенцем или влажных волос. Для предварительной сушки 
волос прибор можно применять без насадок.

IONTEC
IONTEC – это технология, специально разработанная для 
защиты здоровья ваших волос. Экологичный ионный 
двигатель (3) обеспечивает ионизацию волос по технологии 
«Satin ion», за счет привлечения  влаги из воздуха при 
укладке, быстро восстанавливая водный баланс ваших волос, 
который обычно нарушается при тепловой сушке. 

Комплектность:
Фен; круглая щетка; насадка-гребень.

Выключатель (1)
0 = выключено
I = щадящая настройка 
II = настройка турбо 

Снятие/присоединение насадок 
• Для того чтобы снять насадку, поверните ее таким

образом, чтобы отметки в виде стрелок совпадали
с отметкой в виде линии на корпусе двигателя.

• Для того чтобы присоединить насадку, совместите
стрелку на насадке с отметкой в виде линии на
корпусе двигателя и поворачивайте до тех пор, пока
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стрелки не окажутся совмещенными и не раздастся 
щелчок.   

Применение насадок для укладки
• Круглая щетка (4) может использоваться для формирования

локонов и кудрей, а также для выпрямления волос, создания
объема и поднятия прикорневой части волос.

• Насадка-гребень (5) идеально подходит для распутывания,
причесывания и распрямления  волос. Ее также можно
использовать для поднятия прикорневой части волос или
укладки челки.

Сушка холодным воздухом
Для холодной укладки удерживайте кнопку холодной сушки (2) 
в нажатом состоянии. 

Чистка
После использования отключите прибор от сети питания. 
Щетку и насадку гребень можно мыть в теплой мыльной воде. 
Прежде чем присоединять насадки к прибору, их необходимо 
сначала высушить. 
Корпус, в котором находится двигатель, следует протирать 
сухой тканью. 

Возможно внесение изменений без уведомления.

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и российским 
стандартам безопасности и гигиены.

Не удаляйте прибор в бытовые отходы по окончании срока 
службы. Прибор можно сдать в сервисный Центр Braun, или в 
соответствующие центры приема утиля, действующие в вашей 
стране. 

Фен электрический для укладки волос, тип 3551, 
590 – 700 Ватт, 50/60 Гц, 220-240 В~

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

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 ·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 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).

Українська
Продукти, що випускаються нами, відповідають кращим 
стандартам якості, функціональності і дизайну. 
Сподіваємося, що ви належним чином оціните новий виріб 
від Braun.
Перш ніж його використовувати, уважно ознайомтеся з 
інструкцією.

Важливо
• Вмикайте прилад лише в мережу змінного струму (~), і

переконайтеся, що напруга відповідає вказаному на приладі.
• Прилад ні в якому разі не можна використовувати в 

безпосередній близькості від води (зокрема, поряд з 
раковиною, наповненою водою, ванною або душем). 
Не допускайте попадання води на прилад.

• Завжди від’єднуйте від мережі після використання. Навіть у
вимкненому стані прилад представляє небезпеку за наявно-
сті поблизу води.

• Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується
встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ).
Номінальний струм спрацьовування ПЗВ по струму витоку
в електромережі вашої ванни не повинен перевищувати
30 мА .

• Зверніться за консультацією до особи, яка робитиме устано-
вку пристрою.

• Прилад не призначений для використання особами
(включаючи дітей) із зниженими фізичними, чуттєвими або
розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду
або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не
проінструктовані про використання приладу особою, відпові-
дальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитись під контро-
лем для недопущення гри з приладом.

• Не обгортайте шнур живлення навколо приладу.
Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зносу
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або пошкоджень. Заміну шнура живлення слід робити лише 
в авторизованому сервісному центрі Braun. Виконання 
ремонту некваліфікованими особами пов’язане з серйозною 
небезпекою для користувача. 

Прилад ідеально підходить для укладання підсушеного 
рушником або вологого волосся. Для попередньої сушки 
волосся прилад можна застосовувати без насадок.

IONTEC
IONTEC – це технологія, спеціально розроблена для захисту 
здоров’я Вашого волосся. Екологічний іонний двигун (3) 
забезпечує іонізацію волосся за технологією «Satin ion», за 
рахунок залучення  вологи з повітря при укладанні, швидко 
відновлюючи водний баланс Вашого волосся, який зазвичай 
порушується при тепловій сушці. 

Комплектність:
Фен; кругла щітка; насадка-гребінь

Вимикач (1)
0 = вимкнено
I = щадне налаштування 
II = налаштування турбо 

Зняття/приєднання насадок 
• Для того, щоб зняти насадку, поверніть її так, щоб

відмітки у вигляді стрілок збігалися з відміткою у
вигляді лінії на корпусі двигуна.

• Для того, щоб приєднати насадку, поєднайте стрілку
на насадці з відміткою у вигляді лінії на корпусі
двигуна і повертайте до тих пір, поки стрілки не
будуть з’єднані і не пролунає клацання.

Вживання насадок для укладання
• Кругла щітка (4) може використовуватися для формування

локонів і кучерів, а також для випрямлення волосся,
створення об’єму і піднімання прикореневої частини волосся.

• Насадка-гребінь (5) ідеально підходить для розплутування,
причісування і розпрямлення  волосся. Її також можна
використовувати для піднімання прикореневої частини
волосся або укладання чубка.

Сушка холодним повітрям
Для холодного укладання утримуйте кнопку холодної сушки (2) 
в натиснутому стані. 

Чищення
Після використання відключіть прилад від мережі живлення. 
Щітку і насадку гребінь можна мити в теплій мильній воді. 
Перш ніж приєднувати насадки до приладу, їх необхідно 
спочатку висушити. 
Корпус, в якому знаходиться двигун, слід протирати сухою 
тканиною. 

Можливе внесення змін без повідомлення.

Не видаляйте прилад  в побутові відходи після закінчення 
терміну служби. Прилад можна здати в сервісний Центр Braun, 
або у відповідні центри прийому брухту, що діють у вашій 
країні. 
Фен електричний для укладки волосся Braun.
Тип 3551. 590 – 700 Ватт, 50/60 Гц, 220-240
Виготовлено в Китаї для Браун ГмбХ. 
Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, 61476 Kronberg, Germany.

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.  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 виготовлення, інші дві цифри 
є порядковим номером тижня у році.
Гарантія – 2 роки. У разі необхідності гарантійного чи 
постгарантійного обслуговування, звертайтеся до головного 
офісу сервісного центру Braun в Україні: ПП «І.Б.С.», вул. 
Глибочицька 53, м. Київ. Тел. (044) 4286505.

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

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;

– 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  
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