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Русский
Руководство по эксплуатации
Продукты Braun разработаны в соответствии с самыми высокими
стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что
Вы останетесь довольны новым бодигрумером cruZer body от фирмы
Braun.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по
эксплуатации для дальнейшего ознакомления с продуктом.
Braun cruZer body является аккумуляторным бодигрумером, имеющим
триммер и лезвие для влажного бритья. Вы можете укорачивать либо
полностью сбривать волоски на теле, в том числе, с использованием
пены.
Внимание:
• в целях соблюдения гигиены используйте бодигрумер только для
личного пользования.
• Периодически проверяйте шнур подзарядки. В случае повреждения
шнура обратитесь в сервисный центр Braun для его замены. Не
используйте поврежденный шнур.
• Перед тем, как подключить стенд подзарядки к электрической сети,
убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению,
указанному на приборе.
• 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.

Описание и комплектность
1 Насадка-триммер
а: Для чувствительных участков тела
b: Для среднего подравнивания волос (3 мм)
c: Для длинного подравнивания волос (8 мм)
2 Триммер для длинных волос
3 Бритвенная система (Gillette Fusion)
4 Держатель бритвенной системы с кнопкой съема
5 Выдвижная часть прибора с кнопкой фиксации « »
6 Копка включения/выключения
7 Индикатор зарядки
8 Стенд подзарядки
9 Защитный чехол
56
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Подключение к сети и подзарядка
Бодигрумер cruZer body безопасен с точки зрения использования
прибора в ванне и под душем.
Подключите стенд подзарядки (8) к электрической сети. Индикатор
зарядки аккумулятора (7) показывает, когда происходит зарядка
данного электроприбора. Когда аккумулятор полностью зарядится,
индикатор зарядки выключится. Через некоторое время он начнет
прерывисто мигать, что говорит о полной зарядке аккумулятора.
Время зарядки составляет около 14 часов.
Прибор может работать от аккумулятора до 50 минут.
Поддержание эффективной работы аккумуляторов
Для того чтобы поддерживать эффективную емкость аккумуляторов,
мы рекомендуем полностью разряжать бритву путем регулярного
использования каждые 6 месяцев.

Как использовать cruZer body
Убедитесь, что ваша кожа всегда натянута во время использования
триммера или бритья.
CruZer body не предназначен для удаления волос на лице или на
голове.
Прибор можно использовать под душем.

• Тримминг («1»):
Укорачивание волос:
Для более точного тримминга используйте триммер для длинных
волос (2) (рисунок а).
Нажмите на кнопку включения/выключения (6) для включения
прибора.
Слегка натяните вашу кожу, осторожно двигая триммер в
направлении против роста волос.
Также вы можете использовать гель или пену Gillette.
Использование насадок-триммеров (1а) – (1с)
Для лучшего результата используйте насадку-триммер только для
сухих волос. Не используйте пену или гель для этой насадки. Когда
волоски скапливаются на передней части насадки, удаляйте их.
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Тримминг на коже чувствительных зон (в том числе паховая зона)
с триммером-насадкой для чувствительных зон (1а)
Для тримминга волос на чувствительных участках тела и большего
ухода за кожей, вы можете использовать насадку для
чувствительных участков тела (1а) (рисунок 2). Оденьте насадку на
триммер (2) до характерного щелчка. Нажмите на кнопку включения/
выключения (6), чтобы включить прибор. Аккуратно двигайте прибор
в направлении против роста волос, следя за тем, чтобы кончик
насадки был направлен вперед. На чувствительных участках тела
всегда следите, чтобы кожа была слегка натянута для того, чтобы
избежать повреждения.
Тримминг волос с помощью съемных насадок для «средних»
и «длинных» волос
С помощью насадок (1b) / (1c) вы можете подравнивать волосы до
длины 3 мм (средняя длина волос), или до длины 8 мм (длинные
волосы).
Начните с подравнивания до длины 8 мм с помощью насадки для
длинных волос, чтобы приобрести необходимый навык. Осторожно
двигайте бодигрумер в направлении против роста волос, следя за
тем, чтобы кончик насадки был направлен вперед (рисунок с).
• Комбинированное бритье («1+2»):
Тримминг и бритье за одно движение для более гладкого бритья
длинных волос, с использованием триммера (2) и бритвенной
системы (3)
Комбинированное бритье подходит для бритья таких зон, как спина
или грудь. Нажмите кнопку фиксации « » и выдвиньте подвижную
часть прибора вперед на позицию «1+2» (рисунок d). Нажмите кнопку
включения/выключения (6) для включения бодигрумера. Триммер
приподнимает и срезает длинные волоски. Затем бритвенная
система (3) начисто сбривает укороченные волоски. Для лучшего
результата убедитесь, что триммер и бритвенная система
одновременно контактируют с кожей. При использовании этой
функции мы рекомендуем использовать Gillette пену или гель для
бритья. Для чувствительных областей и рекомендуем начинать с
насадки для чувствительных участков тела (1а) и затем использовать
бритвенную систему (3).
• Бритье («2»):
Для более гладкого бритья щетины при помощи бритвенной
системы (3)
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Нажмите на кнопку фиксации « », выдвиньте подвижную часть
прибора (5) до позиции «2» (рисунок е). Поместите бреющую систему
(3) на слегка натянутую кожу и легко двигайте в направлении против
роста волос. Не надавливайте на прибор слишком сильно, всегда
слегка натягивайте кожу. Убедитесь, что бритвенная система
полностью контактирует с кожей. При использовании бритвенной
системы мы рекомендуем использовать Gillette пену или гель для
бритья.
Защитный чехол / держатель в душе
Бодигрумер cruZer body имеет в комплекте защитный чехол, который
также может быть использован как держатель прибора, когда вы
используете его в душе. Используя чехол, вставляйте прибор
полностью внутрь чехла. Если вы используете чехол в качестве держателя в душе, прибор должен быть слегка выдвинут наружу (рисунок 9).

Чистка и уход за прибором
После использования прибор необходимо чистить. Удалите триммер
и почистите его щеткой. Вы также можете использовать щетку для
чистки триммера, если вы используете только сухое бритье.
Если вы использовали бодигрумер cruZer body с пеной или гелем,
промойте прибор под струей горячей воды, как показано на рисунке (f).
Хорошо встряхните прибор, чтобы удалить воду и оставьте прибор
сушиться. Наносите на триммер каплю светлого машинного масла
еженедельно.
Замена бритвенной системы
Бритвенная система (3) должна быть заменена, когда обесцветится
зеленая полоска. Использовать только картриджи Gillette Fusion.
Выдвиньте подвижную часть прибора, нажмите кнопку (4) чтобы
отсоединить использованную бритвенную кассету. Вставьте прибор
в контейнер с кассетами, чтобы присоединить новую систему (g).
Внимание:
Если вы уроните бодигрумер cruZer body и будет задета бритвенная
система, замените ее в целях гигиены и безопасности.
Содержание может быть изменено без предварительного
уведомления.
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Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и
лишению гарантии.
Данное изделие соответствует всем требуемым
европейским стандартам безопасности и гигиены.
Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством
по эксплуатации.
Электрическая бритва Braun cruZer 5, 6 body,Тип 5785
Электрические спецификации смотрите на корпусе прибора.
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
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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
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‡.
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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
Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості,
функціональності, має чудовий дизайн. Сподіваємося, Вам сподобається користуватися Вашим новим грумером для тіла cruZer body
від Braun.
Будь ласка, уважно прочитайте керівництво з експлуатації перед тим,
як розпочати користування приладом. Зберігайте інструкцію для
подальшого ознайомлення з продуктом.
Braun cruZer body є одночасно акумуляторним тримером та бритвою
для вологого гоління. Ви можете укорочувати або повністю збривати
волоски на всьому тілі (крім обличчя), у тому числі, з використанням
піни.
Увага:
• З метою дотримання гігієни використовуйте грумер для тіла тільки
для особистого користування.
• Періодично перевіряйте шнур підзарядки. У випадку ушкодження
шнура зверніться до сервісного центру Braun для заміни стенду
підзарядки. Не використовуйте ушкоджений шнур.
• Перш, ніж підключити стенд підзарядки до електричної мережі,
переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній
на приладі.
• 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.

Опис та комплектність
1 Насадка-тример
а: Для чутливих ділянок тіла
b: Для підрівнення волосся середньої довжини (3 мм)
c: Для підрівнення довгого волосся (8 мм)
2 Тример для довгого волосся
3 Бритвенна система (Gillette Fusion)
4 Пристрій для тримання системи для гоління з кнопкою зняття
5 Частина приладу, що висувається з кнопкою фіксації « »
6 Кнопка увімкнення/вимкнення
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7 Світлова індикація зарядки
8 Стенд підзарядки
9 Захисний чохол

Підключення до мережі та підзарядка
Грумер для тіла cruZer body безпечний для використання приладу у
ванній та в душі.
Підключіть стенд підзарядки (8) до електричної мережі. Індикатор
зарядки акумулятора (7) показує, коли відбувається зарядка даного
електроприладу. Коли акумулятор буде повністю зарядженим,
індикатор зарядки вимкнеться. Через деякий час він почне
переривчасто блимати, що свідчитиме про повну зарядку акумулятора.
Час зарядки становить близько 14 годин. Прилад може працювати від
акумулятора до 50 хвилин.
Підтримка ефективної роботи акумуляторів
Для того, щоб підтримувати ефективну ємність акумуляторів, ми
рекомендуємо повністю розряджати бритву шляхом регулярного
використання кожні 6 місяців.

Як використовувати cruZer body
Переконайтеся, що Ваша шкіра завжди натягнута під час використання
тримера або гоління. CruZer body не призначений для видалення
волосся на обличчі або на голові.
Прилад можна використовувати у ванні або під душем.
• Тримінг («1»):
Укорочування волосся:
Для більш точного тримінгу використовуйте тример для довгого
волосся «1» (2) (малюнок а).
Натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (6) для увімкнення
приладу. Злегка натягніть вашу шкіру, обережно рухаючи тример
у напрямку проти росту волосся.
Ви також можете використовувати гель або піну Gіllette.
Використання насадок-тримерів (1а) – (1с)
Для кращого результату використовуйте насадку- тример тільки для
сухого волосся. Не використовуйте піну або гель для цієї насадки. Коли
волоски накопичуються на передній частині насадки, видаляйте їх.
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Тримінг на шкірі чутливих зон (у тому числі пахова зона) із тримеромнасадкою для чутливих зон (1а)
Для тримінгу волосся на чутливих ділянках тіла та більшого догляду
за шкірою, Ви можете використовувати насадку для чутливих ділянок
тіла (1а) (малюнок b). Одягніть насадку на тример (2) до характерного клацання. Натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (6), щоб
увімкнути прилад. Акуратно рухайте прилад у напрямку проти росту
волосся, стежте за тим, щоб кінчик насадки був спрямований уперед.
На чутливих ділянках тіла завжди стежте, щоб шкіра була злегка
натягнута для того, щоб уникнути ушкодження.
Тримінг волосся за допомогою знімних насадок для «середнього» та
«довгого» волосся
За допомогою насадок (1b) / (1c) Ви можете підрівнювати волосся до
довжини 3мм (середня довжина волосся), або до довжини 8 мм (довге
волосся).
Почніть із підрівнювання до довжини 8 мм за допомогою насадки для
довгого волосся, щоб отримати необхідні навички. Обережно рухайте
грумер у напрямку проти росту волосся, стежачи за тим, щоб кінчик
насадки був спрямований уперед (малюнок с).
• Комбіноване гоління («1+2»):
Тримінг та гоління за один рух для більш гладкого гоління довгого
волосся, з використанням тримера (2) та системи для гоління (3)
Комбіноване гоління підходить для гоління таких зон, як спина або
груди. Натисніть кнопку фіксації « » та висуньте рухливу частину
приладу вперед на позицію «1+2» (малюнок d).
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (6) для увімкнення грумеру
для тіла. Тример піднімає та зрізує довгі волоски. Потім система для
гоління (3) начисто збриває вкорочені волоски.
Для кращого результату переконайтеся, що тример та система для
гоління одночасно контактують зі шкірою. При використанні цієї
функції ми рекомендуємо використовувати піну або гель для гоління
Gillette.
Для чутливих ділянок рекомендуємо починати з насадки для
чутливих ділянок тіла (1а) і потім використовувати систему для
гоління (3).
• Гоління («2»):
Для більш гладкого гоління щетини за допомогою системи для
гоління (3):
65

92287094_cruZer6_5_body.indd 65

12.06.12 12:45

Натисніть на кнопку фіксації « », висуньте рухливу частину приладу
(5) до позиції «2» (малюнок е).
Помістіть систему для гоління (3) на злегка натягнуту шкіру та легко
рухайте в напрямку проти росту волосся. Не надавлюйте на прилад
занадто сильно, завжди злегка натягуйте шкіру. Переконайтеся, що
система для гоління повністю контактує зі шкірою. При використанні
системи для гоління ми рекомендуємо використовувати піну або гель
для гоління Gillette.
Захисний чохол / для тримання у душі
Грумер для тіла cruZer body має в комплекті захисний чохол, який
також може бути використаний для зберігання приладу, коли Ви
використовуєте його в душі.
Використовуючи чохол, вставляйте прилад повністю усередину чохла.
Якщо Ви використовуєте чохол для зберігання в душі, прилад повинен
бути злегка висунутий назовні (малюнок 9).

Чищення та догляд за приладом
Після використання прилад необхідно чистити.
Вилучіть тример та почистіть його щіткою.
Ви також можете використовувати щітку для чищення тримера, якщо
Ви виконували тільки сухе гоління.
Якщо Ви використовували грумер для тіла cruZer body з піною або
гелем, промийте прилад під струменем гарячої води, як показано на
малюнку (f).
Добре струсніть прилад, щоб вилучити воду та залиште сушитися.
Наносьте на тример краплю світлого машинного масла щотижня.
Заміна системи для гоління
Бритвенну систему (3) має бути замінено, коли знебарвиться зелена
смужка. Використовувати тільки картриджі Gillette Fusion.
Висуньте рухливу частину приладу, натисніть кнопку (4) щоб від‘єднати
використану бритвенну касету.
Вставте прилад у контейнер з касетами, щоб приєднати нову систему
(g).
У випадку, якщо прилад упаде та касета буде зачеплена, замініть
касету з метою гігієни та безпеки.
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Увага: Якщо ви упустите грумер для тіла cruZer body та буде зачеплена
система для гоління, замініть її з метою гігієни та безпеки.
Увага: Розкриття корпуса приведе до ушкодження приладу та до
позбавлення гарантії.
Бритва cruZer 5, 6 Body, що працює від акумулятора, тип 5785.
Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, 61476 Kronberg, Germany.
ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна», Україна, 04070, м.Київ,
вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000.
www.pg.com.ua
Товар використовувати за призначенням, відповідно до керівництва 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.
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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;
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– 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 www.service.braun.com
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