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Руководство по эксплуатации
Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими
стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что
Вам понравится новая бритва Braun.
Пожалуйста, перед использованием внимательно и полностью
изучите настоящее руководство по эксплуатации и содержащуюся в нем информацию о безопасном использовании изделия. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
Предупреждение
Бритва снабжена сетевым адаптером низкого напряжения.
Не заменяйте и не модифицируйте никакие детали адаптера.
Это может привести к поражению электрическим током.
Используйте только специальный шнур, входящий в комплект прибора.
Бреющая головка легко промывается под струей воды.
Отключите бритву от электрической сети перед тем, как начать
чистить бритву под струей воды.
Не используйте бритву с порванной сеткой или поврежденным шнуром
сетевого адаптера.
Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и
знаний, только если они находятся под присмотром или получили
необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и
понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям
нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить чистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

Описание и комплектность
1
2
3
4
5
6

Кассета с бреющей сеткой и режущим блоком
Триммер для длинных волос
Кнопка включения / выключения
Индикатор зарядки (зеленый)
Индикатор низкого заряда (красный)
Индикатор замены режущего блока
61
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7
8
9

Разъем электропитания устройства
Специальный шнур
Защитный колпачок

Зарядка бритвы
Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды при
зарядке бритвы – от 5 °C до 35 °C. При крайне высоких и крайне низких
температурах аккумулятор бритвы может полностью или частично
утратить работоспособность. Рекомендуемый диапазон температуры
окружающей среды при хранении и использовании бритвы – от 15 °C
до 35 °C. Не подвергайте бритву воздействию температуры свыше
50 °C в течение длительного времени.
• С помощью специального шнура питания (8), подключите бритву к
электросети с выключенной кнопкой питания. Заряжая бритву первый
раз, или в случае, если бритва не использовалась в течение
нескольких месяцев, следует проводить зарядку непрерывно не
менее 4 часов.
• Полностью заряженную бритву используйте, пока аккумулятор не
разрядится. Затем зарядите бритву до полной емкости аккумулятора.
Последующие зарядки будут занимать около 1 часа.
• Полный заряд аккумулятора обеспечит до 45 минут непрерывной
работы бритвы, в зависимости от густоты щетины. Однако, максимальной емкости аккумулятор достигнет только через несколько
циклов зарядки/разрядки бритвы.
• Если аккумулятор не заряжен, Вы можете использовать бритву,
только подключив ее к электросети посредством сетевого адаптера.
• Быстрая 5-ти минутная зарядка аккумулятора позволяет зарядить
аккумулятор на один сеанс бритья.
Индикатор зарядки (4)
Зеленый индикатор зарядки показывает состояние заряда аккумулятора.
Зеленый индикатор зарядки мигает, когда бритва заряжается или
включена.
Когда аккумулятор полностью заряжен, зеленый индикатор горит
постоянно, при условии, что бритва подключена к электросети.
Индикатор низкого уровня зарядки (5)
Красный сигнал индикатора загорается при низком уровне зарядки
аккумулятора электробритвы. Вам должно хватить времени завершить
бритье.
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Бритье
Нажмите кнопку включения/выключения (3) как показано на картинке.
Плавающие бреющие сетки автоматически адаптируются ко всем
контурам Вашего лица (см. изображение).
Триммер для подравнивания длинных волос (2)
Для подравнивания бакенбардов, усов или бороды, выдвиньте триммер
вперед.
Советы для идеального бритья
Для достижения лучшего результата Braun рекомендует следовать
трем простым правилам:
1. Мы рекомендуем бриться до умывания.
2. Держите бритву под прямым углом (90°) к коже.
3. Натяните кожу и перемещайте бритву в направлении против роста
волос.
Для предварительного бритья отросшей за несколько дней щетины
используйте триммер для длинных волос (2). Для более чистого и
мягкого бритья заканчивайте бритье с помощью электробритвы.

Чистка бритвы
Регулярный уход за бритвой обеспечит Вам лучшее качество бритья на
протяжении всего периода эксплуатации бритвы. Чистка бритвы под
струей воды – легкий и быстрый способ содержать бритву в чистоте.
• Включите бритву (без подключения к электросети) и промойте
бреющую головку под горячей проточной водой. Ополосните
бреющую головку под струей горячей воды. Вы можете также
использовать жидкое мыло без абразивных частиц. После того, как
Вы смоете пену, подержите работающую бритву под струей воды
еще некоторое время.
• Затем выключите бритву, снимите бреющую сетку и режущий блок
(1) и позвольте им высохнуть.
• Если Вы регулярно чистите бритву под струей воды, наносите раз в
неделю на сетку и режущий блок (1) и триммер для длинных волос (2)
каплю светлого машинного масла.
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В качестве альтернативы, Вы можете чистить бритву с помощью
щеточки:
• Выключите бритву. Удалите сетку и режущий блок (1) и аккуратно
постучите ими по плоской поверхности.
• Используя щеточку, очистите внутреннюю часть бреющей головки.
Не чистите щеткой сетку и режущий блок, так как это может
повредить их.

Ухаживайте за своей бритвой правильно
Индикатор замены сетки и режущего блока / Сброс
Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо
регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока (1).
Замену рекомендуется производить при включении индикатора замены
сетки и режущего блока (6) или по мере износа, но не реже, чем каждые
18 месяцев.
Бреющая сетка и режущий блок: 32S/32B
Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать Вам в
течение последующих 7 сеансов бритья о необходимости замены сетки
и режущего блока. После этого показания дисплея бритвы будут автоматически сброшены.
После замены сетки и режущего блока (1), нажмите на кнопку включения/выключения (3) и удерживайте ее не менее 5 секунд для сброса
счетчика.
При этом индикатор замены сетки и режущего блока (6) мигает и
выключается после окончания сброса. Ручной сброс можно произвести
в любое время.
Уход за аккумулятором
Для поддержания максимальной емкости аккумулятора, бритву
необходимо полностью разряжать (путем обычного использования)
примерно один раз в 6 месяцев.
После этого полностью зарядите бритву.

Утилизация
Содержит аккумуляторы и/или подлежащие переработке
электронные отходы. Использованное устройство не должно
выбрасываться с общими отходами или мусором. Пожалуйста,
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Керівництво з експлуатації
Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості,
функціональності та дизайну. Сподіваємося, Вам сподобається
користуватися Вашою новою бритвою від Braun.
Повністю прочитайте дану інструкцію з експлуатації, яка
містить інформацію про правила безпеки під час використання
пристрою, і збережіть її.
Обережно!
До комплекту Вашої бритви входить спеціальний шнур живлення з
вмонтованим блоком запасного енергопостачання на випадок збоїв
напруги. Не можна замінювати чи зачіпати жодну з деталей, оскільки
це може призвести до ураження електричним струмом.
Використовуйте лише спеціальну шнурову установку, яка постачається
разом з Вашим приладом.
Голівку бритви можна чистити під струменем водопровідної води.
Вимкніть бритву з електричної мережі, перш ніж починати її
чищення водою.
Не використовуйте бритву з пошкодженими сіткою або спеціальним
шнуром живлення.
Дітям у віці 8 років і старшим, особам з обмеженими фізичними,
сенсорними та розумовими можливостями, а також тим, хто не має
достатнього досвіду або знань, дозволяється користуватися даним
приладом тільки під наглядом, або після отримання роз’яснень про
техніку безпеки при використанні приладу, за умови, що вони усвідомлюють відповідні ризики. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не
дозволяється здійснювати очисні та профілактичні роботи обладнання
дітям, які не досягли восьмирічного віку, та без супроводу.

Опис та комплектність
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Касета з сіткою для гоління та ріжучим блоком
Тример для довгого волосся
Кнопка вмикання / вимикання
Індикатор зарядки (зелений)
Індикатор низького заряду (червоний)
Індикатор заміни чистячих частин
Роз’єм електроживлення пристрою
Спеціальний шнур
Захисний ковпачок
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Заряджання
Рекомендована температура зовнішнього середовища для зарядки
становить від 5 °С до 35 °С. Акумулятор може не зарядитися належним
чином або зовсім не зарядитися за умов наднизьких або надвисоких
температур. Рекомендована температура зовнішнього середовища
для гоління становить від 15 °С до 35 °С. Не піддавайте прилад впливу
температур вище 50 °С протягом тривалого часу.
• За допомогою спеціального шнура живлення (8), підключіть бритву до
електромережі з вимкненою кнопкою живлення. Мотор при цьому
повинен бути вимкнений. Заряджаючи бритву вперше, або у випадку,
якщо бритва не використовувалася протягом декількох місяців, слід
проводити зарядку безперервно не менше 4 годин.
• Якщо бритва повністю заряджена, розрядіть її під час звичайного
користування. Після того повністю зарядіть. Подальші заряджання
триватимуть близько 1 години.
• Повна зарядка дозволяє голитися до 45 хвилин без застосування
електричного шнура. Цей час може змінюватись, залежно від росту
Вашої щетини. Однак, повної зарядки акумулятора можна досягти
лише після кількох циклів заряджання/розряджання.
• У разі розряджання акумуляторних батарейок, Ви можете голитися,
підключивши бритву до електричної мережі за допомогою спеціального шнура.
• Для бритви є достатнім 5-хвилинне швидке заряджання.
Індикатор зарядки (4)
Зелений індикатор зарядки показує стан заряду акумулятора. Зелений
індикатор зарядки блимає, коли бритва заряджається або увімкнена.
Коли акумулятор повністю заряджений, зелений індикатор горить
постійно, за умови, що бритва підключена до електромережі.
Лампочка-індикатор низького зарядження (5)
Червоний сигнал індикатору загоряється при низькому рівні зарядки
акумулятора електробритви. Вам має вистачити часу, щоб завершити
гоління.

Гоління
Щоб ввімкнути бритву, натисніть на кнопку вимикача (4). (Див. малюнок.)
Сіточка для гоління рухається максимально вільно, автоматично
пристосовуючись до кожного контору вашого обличчя. (Див. малюнок.)
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Тример для довгого волосся (2)
Щоб підстригти бакенбарди або бороду на потрібну довжину, слід
висунути тример для довгого волосся.
Практичні поради для ідеально сухого гоління
Для досягнення найкращих результатів Braun радить дотримуватись
3-х простих правил:
1. Голитися слід завжди перед умиванням.
2. Завжди тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри.
3. Натягуйте шкіру і голіться проти напрямку росту щетини.

Для попереднього гоління щетини, що відросла за декілька днів,
використовуйте тример для довгого волосся (2). Для більш чистого та
м’якого гоління закінчуйте гоління з використанням електробритви.

Чищення
Регулярне чищення забезпечує краще гоління. Промивання голівки
бритви під струменем води після кожного гоління є легким та простим
способом залишати бритву чистою:
• Увімкніть бритву (без підключення до електромережі) і промийте
голівку під гарячою проточною водою. Можна також використовувати
рідке мило без абразивних частинок. Змийте всю піну та залиште
бритву попрацювати ще декілька секунд.
• Після цього вимкніть бритву, зніміть сіточку для гоління та ріжучий
блок (1), потім дайте розібраним частинам просохнути.
• Якщо Ви регулярно чистите бритву за допомогою води, один раз
на тиждень слід наносити краплю легкого машинного мастила на
тример для довгого волосся (2), сіточку для гоління та ріжучий
блок (1).
У якості альтернативи, Ви можете чистити бритву за допомогою щіточки:
• Вимкніть бритву. Зніміть сіточку для гоління та ріжучий блок та
вибийте на горизонтальній поверхні.
• За допомогою щіточки очистіть внутрішню поверхню голівки.
Однак, не можна чистити сіточку для гоління та ріжучий блок щіткою,
оскільки це може їх пошкодити.
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