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Русский
Руководство по эксплуатации
Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества,
функциональности и дизайна. Надеемся, Вы высоко оцените наше
новое изделие под маркой Braun.
Внимание
• Данный прибор оборудован специальным шнуром со встроенным
источником электропитания, подающим низкое напряжение.
Не меняйте и не ремонтируйте самостоятельно какие-либо его
части. В противном случае вы подвергаете себя риску поражения
электрическим током.
• Никогда не используйте прибор с поврежденными триммерами или
шнуром питания.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)
с пониженными физическими, чувственными 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 находиться под контролем для недопущения игры
с прибором.
Масленка
Храните масленку в недоступном для детей месте. Не допускайте
попадания масла внутрь и в глаза. Не использовать в пищу. Пустую
масленку следует утилизировать в соответствии с требованиями
законодательства.

Описание и Комплектность
1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9

Насадка для подравнивания бороды и коротких волос
Насадка для стрижки волос (только для модели cruZer6 beard&head)
Фиксаторы для насадок
Широкий триммер (32 мм)
Узкий триммер (16 мм) (только для модели cruZer6 beard&head)
Фиксатор узкого триммера
Световой индикатор
Регулятор длины стрижки
Выключатель питания
Комплект проводов
Чехол (только для модели cruZer6 beard&head)
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Зарядка
Оптимальная окружающая температура для зарядки прибора от 15 °C
до 35 °C. Не подвергайте прибор воздействию температур выше 50 °C
в течение длительных периодов времени.
• При помощи специального комплекта проводов (8) присоедините
прибор к электрической розетке, при этом прибор должен быть
выключен.
• При первой зарядке или при зарядке прибора после длительного
периода хранения зарядку следует осуществлять непрерывно
в течение 4 часов (для модели cruZer5 beard: не более 8 часов).
• После полной зарядки прибора разрядите его в процессе обычной
эксплуатации. После этого снова полностью зарядите его.
Последующие зарядки будут занимать не более 1 часа (для модели
cruZer5 beard: не более 8 часов).
• При полной зарядке аккумулятора прибор сможет работать до
40 минут. Данный показатель может варьироваться в зависимости
от характеристик постригаемого волосяного покрова.
• Максимальная емкость аккумулятора будет достигнута только после
нескольких циклов зарядки/разрядки.
Световой индикатор (5)
Модель cruZer6 beard&head:
• Световой индикатор показывает состояние аккумулятора.
• В процессе зарядки аккумулятора индикатор будет мигать зеленым
светом. При полной зарядке аккумулятора индикатор будет непрерывно гореть зеленым светом, но при условии, что прибор будет
присоединен к электрической розетке.
• При использовании прибора в беспроводном режиме световой
индикатор будет мигать зеленым светом.
• При низком заряде аккумулятора световой индикатор будет мигать
красным светом. В этом случае вам будет необходимо закончить
процедуру стрижки как можно быстрее.
Модель cruZer5 beard:
• Индикатор зарядки аккумулятора (5) показывает, когда происходит
зарядка данного электроприбора. Когда аккумулятор полностью
зарядится, индикатор зарядки выключится.

Насадки (1a, 1b)
• Насадки можно снять, нажав большим и указательным пальцами на
соответствующие фиксаторы (1c).
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Корректировка бороды
• Установите насадку для стрижки бороды (1a) на прибор, при этом
сам прибор должен быть выключен (a).
• Нажмите на регулятор длины (6) и установите насадку на длину
бороды (варианты установки длины: 1, 3, 5, 7, 9, 11 мм).
• Рекомендуется начинать с максимальной длины, затем уменьшать
ее до тех пор, пока не будет достигнута желаемая длина волос.
• Включите прибор (7). Удерживая насадку угловой кромкой к бороде,
проведите триммер против роста волос.
• Во избежание забивания насадки состриженными волосами
регулярно очищайте ее при помощи специальной щетки.

Корректировка контуров / Стайлинг
• Широкий триммер (2) ровно срезает и подравнивает большие
участки роста волос. Идеально подходит для придания необходимой
формы бакенбардам, усам и коротким бородкам. Снимите насадку.
Натянув кожу, направляйте широкий триммер против роста волос (b).
• Узкий триммер (3) (только для модели cruZer6 beard&head)
позволяет делать четкие линии. Является идеальным средством для
формирования контуров волосяного покрова. Для использования
узкого триммера нажмите на фиксатор (4) и сдвиньте его вверх (c).

Стрижка волос (только для модели cruZer6 beard&head)
Волосы должны быть чистыми, расчесанными и сухими.
• Установите насадку для стрижки волос (1b), при этом прибор должен
быть выключен.
• Установите регулятор длины волос (6) и выдвиньте насадку на
необходимую вам длину (возможные варианты длины волос: 10, 12,
14, 16, 18, 20 мм). Если вы не привыкли к стрижке волос с помощью
триммера, начинайте стрижку с максимальной длины, затем
уменьшайте ее во избежание нежелательного срезания большей
длины волос. Если вам необходимо состричь волосы короче 10 мм,
мы рекомендуем сначала состричь их при помощи насадки для
стрижки волос (1b) до длины 10 мм, а затем сменить ее на насадку
для стрижки бороды и состричь волосы на необходимую длину.
• Для оптимального результата стрижки движения должны быть
мягкими и плавными.
• В промежутках между проходками стряхивайте или сдувайте
состриженные волосы. При большом скоплении волос в насадке
снимите и очистите ее.
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Чистка и уход
Данный прибор можно чистить под проточной водой. Внимание:
Перед чисткой прибора в проточной воде отсоедините его от
электросети.
Регулярная чистка прибора продлит срок его службы и позволит
достигнуть максимальной эффективности в процессе его эксплуатации.
Чистка щеткой
• Выключите прибор. Откройте широкий триммер, нажав на него
большим пальцем с лицевой стороны. Он открывается примерно
на 45°, и также может быть полностью отсоединен от прибора (h).
• Очистите щеткой триммеры и пространство позади широкого
триммера (внутри корпуса).
Промывка водой
• Выключите прибор и промойте головку и триммеры теплой проточной водой. Прибор можно также промывать с открытым широким
триммером.
• Дайте прибору просохнуть, открыв при этом широкий триммер.

Продлите срок службы прибора
ÑÎﬂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËﬂ ÂÊÛ˘ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÒÏ‡Á˚‚‡ÈÚÂ
ÂÂ ÎÂ„ÍËÏ Ï‡¯ËÌÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ (i).
Сохранение емкости аккумуляторов
Для поддержания максимальной емкости аккумуляторов прибор
необходимо полностью разряжать (в процессе стрижки/корректировки) примерно через каждые 6 месяцев. После таких разрядок
прибор следует полностью заряжать.

Предупреждение относительно охраны
окружающей среды
Данное изделие имеет в своем составе перезаряжаемые
аккумуляторы. В интересах охраны окружающей среды просим
вас не утилизировать данное изделие как обычные бытовые
отходы. Утилизация может быть организована в Техническом
центре Braun или в соответствующем месте сбора подобных отходов
в вашей стране.
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Содержание может быть изменено без предварительного
уведомления.
Электротехнические характеристики указаны на комплекте проводов.
Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и
лишению гарантии.
Данное изделие соответствует всем требуемым
европейским стандартам безопасности и гигиены.
Бритва электрическая Braun cruZer6 beard&head, тип 5417;
Braun cruZer5 beard, тип 5418
Изготовлено в Китае для 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
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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 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
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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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Українська
Керівництво з експлуатації
Наша продукцiя вiдповiдає найвищим стандартам якостi, функцiональностi та дизайну. Сподiваємося у Вашiй високiй оцiнцi нашого
нового виробу від Braun.
Увага
• Даний прилад обладнаний спецiальним шнуром iз вбудованим
безпечним блоком живлення малої напруги. Не змiнюйте i не
ремонтуйте самостійно будь-якi його частини, оскільки це може
призвести до ураження електричним струмом.
• Нiколи не використовуйте прилад з пошкодженими тримером або
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
Зберiгайте у недоступному для дiтей мiсцi. Не вживайте в їжу та не
допускайте потрапляння олійки в очi. Пусту баночку потрiбно
утилiзувати вiдповiдно до вимог законодавства.

Опис та комплектність
1а Насадка для пiдрiвнювання бороди i короткого волосся
1b Насадка для стрижки волосся
(тiльки для моделi cruZer6 beard&head)
1c Фiксатори для насадок
2 Широкий тример (32 мм)
3 Вузький тример (16 мм) (тiльки для моделi cruZer6 beard&head)
4 Фiксатор вузького тримера
5 Свiтловий iндикатор
6 Регулятор довжини стрижки
7 Вимикач живлення
8 Комплект проводiв
9 Чохол (тiльки для моделi cruZer6 beard&head)
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Зарядка
Оптимальна температура навколишнього середовища для зарядки
приладу знаходиться в дiапазонi вiд 15 °C до 35 °C. Не пiддавайте
прилад дiї температур вище 50 °C протягом тривалого часу.
• За допомогою спецiального комплекту проводiв (8) приєднайте
прилад до електричної розетки, при цьому прилад повинен бути
вимкнений.
• При першiй зарядцi чи при зарядцi приладу пiсля тривалого перiоду
зберiгання, прилад потрiбно заряджати безперервно протягом
4-х годин (для моделi cruZer5 beard: не бiльше 8 годин).
• Пiсля повної зарядки приладу розрядiть його у процесi звичайної
експлуатацiї. Пiсля цього знову повнiстю зарядiть його. Наступнi
зарядки будуть займати не бiльше 1 години (для моделi cruZer5
beard: не бiльше 8 годин).
• При повнiй зарядцi акумулятора прилад може працювати до
40 хвилин. Цей показник може змінюватися в залежностi вiд характеристик волосся, яке пiдстригають.
• Максимальна ємнicть акумулятора буде досягнута тiльки пiсля
декiлькох циклiв заряджання/розряджання.
Свiтловий iндикатор (5)
Модель cruZer6 beard&head:
• Свiтловий iндикатор показує стан акумулятора.
• В процесi заряджання акумулятора iндикатор буде блимати зеленим.
При повнiй зарядцi акумулятора iндикатор буде безперервно
світитися зеленим, але при умовi, що прилад буде під’єднаний до
електромережі.
• При використаннi приладу у безпровiдному режимi свiтловий iндикатор буде блимати зеленим.
• При низькому зарядi акумулятора свiтловий iндикатор буде блимати
червоним. У цьому разi вам необхiдно буде закiнчити процедуру
стрижки якнайшвидше.
Модель cruZer5 beard&head:
• Індикатор зарядки акумулятора (5) показує, коли відбувається
зарядка даного електроприладу. Коли акумулятор буде повністю
зарядженим, індикатор зарядки вимкнеться.

Насадки (1a, 1b)
• Насадки можна зняти, натиснувши великим та вказiвним пальцями
на вiдповiднi фiксатори (1с).
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Коригування бороди
• Встановiть насадку для стрижки бороди (1a) на прилад, при цьому
сам прилад повинен бути вимкнений (a).
• Натиснiть на регулятор довжини (6) i витягніть насадку на необхiдну
довжину бороди (варiанти установки довжини волосся: 1, 3, 5, 7, 9,
11 мм).
• Рекомендується починати з максимальної довжини, потiм зменшувати її до тих пiр, поки не буде досягнута бажана довжина волосся.
• Увiмкнiть вимикач живлення (7), утримуючи насадку кутовим краєм
до бороди, проведiть тримером проти росту волосся (a).
• Щоб уникнути забивання насадки зрізаним волоссям, регулярно
очищуйте її за допомогою спецiальної щiтки.

Коригування контурiв / Стайлінг
• Широкий тример (2) рiвно зрiзає i пiдрiвнює значнi дiлянки росту
волосся. Вiн iдеально пiдходить для надання бакенбардам, вусам i
коротким борiдкам необхiдної форми. Знiмiть насадку. Розтягнувши
шкiру, направляйте широкий тример проти росту волосся (b).
• Вузький тример (3) (тiльки для моделi СruZer6 beard&head) дозволяє
робити чiткi лiнiї та краї, будучи iдеальним засобом для коригування
контурiв росту волосся. Для використання вузького тримеру
натиснiть на фiксатор (4) i зруште його вгору (c).

Стрижка волосся (тiльки для моделi СruZer6 beard&head)
Волосся повинне бути чистим, добре розчiсаним i сухим.
• Встановiть насадку для стрижки волосся (1b), при цьому прилад
повинен бути вимкнений (d).
• Натиснiть на регулятор довжини волосся (6) i витягніть насадку на
необхiдну вам довжину (можливi варiанти довжини волосся: 10, 12,
14, 16, 18, 20 мм). Якщо ви не звикли до підстригання волосся
з допомогою тримеру, починайте стрижку з максимальної довжини,
потiм зменшуйте її для запобiгання зрiзання бiльшої довжини
волосся, ніж необхідно. Якщо вам потрібно зрізати волосся коротше
10 мм, ми рекомендуємо спочатку зрізати його за допомогою
насадки для стрижки волосся (1b) до довжини 10 мм, а потiм змiнити
її на насадку для стрижки бороди i зрізати волосся на необхiдну
довжину.
• Рухи повиннi бути м’якими та плавними. Не проводьте приладом iз
зусиллям чи надто швидко, аби вiн встиг зрізати волосся.
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• У промiжках мiж рухами приладом струшуйте або здувайте зрізане
волосся. При скупченнi волосся у насадцi знiмiть та очистiть її.

Чищення та догляд
Цей прилад можна чистити пiд проточною водою. Увага: перед
чищенням приладу під проточною водою вiд’єднайте його вiд
електромережi.
Регулярне чищення приладу продовжить термiн його дiї i дозволить
досягти максимальної ефективностi в процесi його експлуатацiї.
Чищення щiткою
• Вимкнiть прилад. Вiдкрийте широкий тример, натиснувши на нього
великим пальцем з лицевої сторони. Вiн вiдкриється приблизно на
45°, або ж його можна повнiстю вiд’єднати вiд приладу (h).
• Очистiть щiткою всi ножi та простiр позаду широкого тримеру
(всерединi корпусу).
Промивання водою
• Вимкнiть прилад i промийте голiвку i тримери теплою проточною
водою. Прилад можна також промивати з вiдкритим широким
тримером.
• Дайте приладу просохнути, вiдкривши при цьому широкий тример.

Як підтримувати ваш прилад в ідеальній формі
ôÓ· ¥ÊÛ˜ËÈ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ ‰Ó·Â Ô‡ˆ˛‚‡‚, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛπÚ¸Òﬂ ÁÏ‡˘Û‚‡ÚË
ÈÓ„Ó ÎÂ„ÍËÏ Ï‡¯ËÌÌËÏ Ï‡ÒÎÓÏ (i).
Збереження ємностi акумуляторiв
Для пiдтримки максимальної ємностi акумуляторiв прилад необхiдно
повнiстю розряджати (у процесi стрижки/коригування) приблизно
через кожнi 6 мiсяцiв. Пiсля такого розряджання прилад потрiбно
повнiстю зарядити.

Екологічне попередження
Даний пристрiй містить акумуляторні батареї. Задля охорони
навколишнього середовища просимо вас не утилiзувати даний
вирiб як звичайнi побутовi вiдходи. Утилiзацію можна провести
в Технiчному центрi Braun або у вiдповiдному мiсцi збору
подiбних вiдходiв у вашiй країнi.
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Вміст може бути змiнений виробником без попереднього повiдомлення.
Електричні специфікації вказанi на комплектi проводiв.
äÓÎË ÔËÒÚ¥È ÒÚ‡ÌÂ ÌÂÔË‰‡ÚÌËÏ ‰Îﬂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌﬂ, ·Û‰¸ Î‡ÒÍ‡,
‚¥‰ÌÂÒ¥Ú¸ ÈÓ„Ó ‰Ó ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ ÔËÁÌ‡˜ÂÌËı ‰Îﬂ ˆ¸Ó„Ó Ï¥Òˆ¸, ﬂÍ
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Û Ç‡¯¥È Í‡ªÌ¥.
Бритва Braun cruZer6 beard&head, тип 5417;
Braun cruZer5 beard, тип 5418
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.
Даний пристрій відповідає усім європейським вимогам безпеки та гігієни.
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);
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– 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.
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