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êÛÒÒÍËÈ
Руководство по эксплуатации
ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËﬂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡,
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡. ç‡‰ÂÂÏÒﬂ, Ç‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÌÓ‚‡ﬂ
˝ÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Braun.
Важно
Бритва снабжена сетевым адаптером, подающим низкое напряжение.
Не пытайтесь заменить какие-либо детали этого устройства или
экспериментировать с ним, иначе Вы подвергаете себя опасности
поражения электрическим током.
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.
При бритье любых участков тела, слегка натягивайте кожу для оптимизации бритья.
В целях гигиены не передавайте прибор другим лицам.
Маслёнка
Хранить вдали от детей. Не использовать в пищу. Утилизировать как
бытовой отход.

Описание и комплектность
1
2
3
4
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11

Насадка для эффекта «трехдневной щетины» с защитной крышкой
Бреющая сетка
Режущий блок
Поворотный триммер
Широкая сторона триммера (28 мм)
Узкая сторона триммера (14 мм)
Индикатор зарядки
Кнопка ‚ключения/‚ыключения
Регулируемая насадка- триммер
Кнопка установки длины подравнивания
Cетевой адаптер
Точная насадка-триммер
èÓ‰ÒÚ‡‚Í‡ ‰Îﬂ Á‡ﬂ‰ÍË ·ËÚ‚˚
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Зарядка аккумулятора
Зарядку лучше всего производить при температуре окружающей среды
от 15 °C до 35 °C. Не подвергайте бритву воздействию температуры
выше + 50 °C в течение длительного периода времени.
• С помощью сетевого адаптера подсоедините бритву к электросети;
бритва должна быть выключена.
• При первой зарядке аккумулятора или если бритва не использовалась в течение нескольких месяцев, заряжать бритву следует не
менее 4 часов.
• Индикатор зарядки аккумулятора (5) 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. Индикатор может также мигать в течение короткого
периода времени в начале зарядки аккумулятора, если он был
полностью разряжен.
• Полный заряд обеспечивает работу бритвы без подключения
к электросети в течение примерно 30 минут в зависимости от типа
щетины.
• После полной зарядки аккумулятора его разрядка осуществляется
в процессе нормальной эксплуатации бритвы. Затем необходимо
произвести подзарядку до полного заряда аккумулятора.
В дальнейшем подзарядка аккумулятора занимает примерно 1 час.
• Максимальная емкость аккумулятора достигается только после
нескольких циклов зарядки/разрядки.
• Быстрой 5 минутной зарядки достаточно для одного сеанса бритья.

Процесс бритья
Прежде всего, снимите регулируемую насадку-триммер (7): Большими
пальцами нажмите на боковые фиксаторы регулируемой насадки-триммера, чтобы она сдвинулась в направлении, указанном стрелками (a).
Установите выключатель питания в положение вкл. (6). Плавающая
головка автоматически подстроится под поверхность Вашей кожи для
более качественного и мягкого бритья.
Рекомендации для чистого бритья
• Рекомендуем бриться до умывания.
• Держите бритву под прямым углом (90°) к поверхности кожи (b).
• В процессе бритья слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении
против роста волос.
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• Для предварительного бритья отросшей за несколько дней щетины
используйте широкую сторону насадки-триммера (4a). Для более
чистого и мягкого бритья заканчивайте бритье с помощью электробритвы.
• Для обеспечения 100%-ной эффективности бритья рекомендуется
заменять одновременно сетку и режущий блок бритвы каждые
18 месяцев или по мере их износа.
Бритву можно использовать в ванне и под душем.

Стайлинг
Использование поворотного триммера
Широкая сторона триммера (4a) позволяет равномерно подравнивать
большие участки щетины (c). Она идеально подходит для корректировки бакенбард, усов и щетины. Широкая сторона триммера поставляется в комплекте с защитными скребками и скользящей полоской для
уменьшения раздражения и легкого скольжения бритвы. Нажмите на
голубые полоски для снятия поворотного триммера (4). Растянув кожу,
проведите широкой стороной триммера против направления роста
волос.
Узкая сторона триммера (4b) позволяет сделать четкие линии и кромки
(d), являясь идеальным средством для очерчивания контуров.
Для использования узкой стороны триммера вытяните поворотный
триммер и поверните его на 180°.
При частом использовании поворотного триммера емкость аккумулятора может уменьшиться.

Использование триммеров
Бритье по контуру с использованием триммеров (1), (7) и (10)
Установите соответствующую насадку на головку бритвы (2) или на
поворотный триммер (4) и нажмите на него до того момента, пока
головка не защелкнется на корпусе бритвы (e).
Насадка для эффекта «трехдневной щетины» и защитная крышка (1):
Данная насадка идеально подходит для создания эффекта «трехдневной щетины» и его поддержания.
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• Установите насадку на головку бритвы (2) и вытяните поворотный
триммер (4). Включите бритву и начните бритье, как показано на
рисунке (e). Данная насадка обеспечивает оптимальный угол бритья.
Регулируемая насадка-триммер (7): Данная насадка идеальна для
корректировки щетины и поддержания ее постоянной длины.
• Установите насадку на головку бритвы (2) и установите необходимую
длину щетины. Нажмите на регулятор длины щетины (8) и сдвиньте
его вверх (f) (возможные варианты длины: 1,2 мм / 2,8 мм / 4,4 мм /
6 мм). Вытяните поворотный триммер (4).
• Включите бритву и начните бритье против направления роста волос,
прижимая прозрачную часть насадки к поверхности кожи (f).
Точная насадка-триммер (10): Данная насадка идеально подходит для
корректировки бровей (ок. 3 мм).
• При использовании точной насадки-триммера рекомендуется
установить насадку для эффекта «трехдневной щетины» с защитной
крышкой (1) на головку бритвы (2) (e).
• Установите насадку на вытянутую узкую сторону триммера (4b) (g).
• Включите бритву и начните бритье против направления роста волос
(g).

Чистка бритвы
Регулярная чистка прибора обеспечит более качественное бритье.
Головку бритвы следует промывать под проточной водой после
каждого применения:
• Включите бритву (без провода) и промойте головку теплой проточной
водой (h). Можно использовать жидкое мыло без абразивных
веществ. Смойте всю пену и дайте бритве поработать в течение
нескольких секунд.
• После этого выключите бритву, снимите сетку и режущий блок.
Положите снятые элементы до их полного высыхания.
• При регулярной чистке бритвы проточной водой необходимо один
раз в неделю наносить каплю машинного масла на широкую и узкую
стороны триммера (4a, 4b) и бреющую сетку (i).
В качестве альтернативы, бритву можно чистить при помощи щетки,
входящей в комплект поставки (j):
• Выключите бритву. Снимите сетку.
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• При помощи щетки очистите режущий блок и внутренние поверхности головки бритвы. Саму бреющую сетку чистить щеткой не
следует, поскольку вы можете повредить ее.

Поддержание эффективной работы бритвы
Замена рабочих деталей
Для обеспечения 100% эффективности бритья рекомендуется заменять
одновременно сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или по мере
их износа. Заменяйте обе детали одновременно, чтобы обеспечить
более гладкое бритье и снизить вероятность раздражения кожи.
(Бреющая сетка и режущий блок: 10B).
Обеспечение работоспособности аккумуляторов
Для поддержания оптимальной емкости аккумулятора бритвы, необходимо примерно раз в 6 месяцев полностью разряжать аккумулятор
путем эксплуатации бритвы. Затем полностью зарядите аккумулятор.
ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ÒÏÓÚËÚÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ¯ÌÛÂ.
Данный тип изделия может быть изменен без предварительного
уведомления
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.
Бритва электрическая Braun cruZer 6 Face, тип 5730
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.
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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 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.
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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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ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡
Керівництво з експлуатації
Наші вироби відповідають найвищим стандартам якості, функціональним можливостям та дизайну.
Ми сподіваємось, що Ви отримаєте цілковиту насолоду, користуючись
своєю новою бритвою Braun.
Увага
Ваша бритва оснащена спеціальним мережевим адаптером з
вбудованим джерелом живлення та безпечною низькою вихідною
напругою.
Не замінюйте й не змінюйте яку-небудь частину комплекту. Це може
призвести до ураження електричним струмом.
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.
При використанні для інших частин тіла шкіра повинна бути натягнутою.
З гігієнічних причин не давайте користуватися цим пристроєм іншим.
Баночка з олійкою
Зберігайте подалі від дітей. Не ковтати. Утилізувати як побутовий
відхід.

Опис та комплектність
1
2
3
4
4а
4b
5
6
7
8
9
10
11

Насадка для ефекту «триденної щетини» із захисною кришкою
Сітка бритви
Ріжуча голівка
Поворотний тример
Широка сторона тримера (28 мм)
Вузька сторона тримера (14 мм)
Світлова індикація зарядки
Перемикач увімкнення/вимкнення
Насадка-тример, що регулюється
Селектор довжини волосся
Мережевий адаптер
Точна насадка-тример
á‡ﬂ‰ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
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Зарядка
Оптимальна температура навколишнього середовища для зарядки
перебуває в діапазоні від 15 °C до 35 °C.
Не піддавайте бритву впливу температур вище 50 °C протягом
тривалого часу.
• Використовуючи спеціальний мережевий адаптер, живлення,
підключіть бритву до електромережі коли прилад вимкнений.
• При першій зарядці акумулятора або якщо бритва не використовувалася протягом декількох місяців, заряджати бритву слід не
менше 4 годин.
• Індикатор зарядки акумулятора (5) 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. Індикатор може також блимати протягом короткого
періоду часу на початку зарядки акумулятора, якщо він був повністю
розряджений.
• Повністю заряджена батарея забезпечує роботу бритви без шнура
живлення протягом 30 хвилин залежно від вашої щетини.
• Після повної зарядки бритви розрядіть бритву, використовуючи її
в нормальному режимі роботи. Наступна зарядка займе приблизно
1 годину.
• Повна ємність батареї буде досягнута тільки після декількох циклів
зарядки / розрядки.
• 5-хвилинна швидка зарядка є достатньою для роботи бритви.

Гоління
Перш за все, зніміть насадку-тример, що регулюється (7): Великими
пальцями натискайте на бічні фіксатори насадки-тримера, що
регулюється, аби вона зрушилася в напрямі, вказаному стрілками (a).
Встановіть вимикач живлення в положення вкл. (6). Плаваюча голівка
автоматично підлаштується до поверхні Вашої шкіри для більш якісного
і м’якого гоління.
Кращі результати:
• Завжди голіться перед умиванням обличчя.
• Увесь час тримайте бритву під прямим кутом (90)° до поверхні
шкіри (b).
• Натягуйте шкіру й переміщуйте бритву проти напрямку росту волосся.
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• Для попереднього гоління щетини, що відросла за декілька днів,
використовуйте широку сторону насадки-тримеру (4a). Для більш
чистого та м’якого гоління закінчуйте гоління з використанням
електробритви.
• Для підтримки 100% ефективності гоління замінюйте сітку й ріжучу
голівку не рідше, ніж через 18 місяців, або при їхньому зношуванні.
Цей електроприлад можна використовувати у ванні або
душовій кабіні.

Стайлінг
Використання поворотного тримера
Широка сторона тримеру (4a) дозволяє рівномірно підрівнювати великі
ділянки (c). Вона ідеально підходить для коригування баків, вусів і
щетини. Широка сторона тримеру поставляється в комплекті із захисними скребками і ковзаючою смужкою для зменшення подразнення
і легкого руху бритви. Натискайте на блакитні смужки для зняття
поворотного тримера (4). Розтягнувши шкіру, проведіть широкою
стороною тримеру проти напряму росту волосся.
Вузька сторона тримера (4b) дозволяє зробити чіткі лінії і краї (d),
будучи ідеальною для окреслювання контурів.
Для використання вузької сторони тримеру витягніть поворотний
тример і поверніть його на 180°.
При частому використанні поворотного тримера ємність акумулятора
може зменшитися.

Використання тримерів
Гоління по контуру з використанням тримерів (1), (7) і (10)
Встановіть відповідну насадку на голівку бритви (2) або на поворотний
тример (4) і натискайте на нього до того моменту, поки голівка не
замкнеться на корпусі бритви (e).
Насадка для ефекту «триденної щетини» і захисна кришка (1): Дана
насадка ідеально підходить для створення ефекту «триденної щетини»
і його підтримки.
• Встановіть насадку на голівку бритви (2) і витягніть поворотний
тример (4). Увімкніть бритву і почніть гоління, як показано на
малюнку (e). Дана насадка забезпечує оптимальний кут гоління.
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Насадка-тример, що регулюється (7): Дана насадка ідеальна для
коригування щетини і підтримки її постійної довжини.
• Встановіть насадку на голівку бритви (2) і встановіть необхідну
довжину щетини. Натисніть на регулятор довжини щетини (8) і
зруште його вгору (f) (можливі варіанти довжини: 1,2 мм / 2,8 мм /
4,4 мм / 6 мм). Витягніть поворотний тример (4).
• Увімкніть бритву і почніть гоління проти напряму росту волосся,
притискаючи прозору частину насадки до поверхні шкіри (f).
Точна насадка-тример (10): Дана насадка ідеально підходить для
коригування брів (ок. 3 мм).
• При використанні точної насадки-тримера рекомендується
встановити насадку для ефекту «триденної щетини» із захисною
кришкою (1) на голівку бритви (2) (e).
• Встановіть насадку на витягнуту вузьку сторону тримеру (4b) (g).
• Увімкніть бритву і почніть гоління проти напряму росту волосся (g).

Чищення приладу
Регулярне чищення приладу забезпечить більш якісне гоління. Голівку
бритви слід промивати після кожного використання, під проточною
водою:
• Увімкніть бритву (без проводу) і промийте голівку теплою проточною
водою (h). Можна використовувати рідке мило без абразивних речовин.
Змийте всю піну і дайте бритві попрацювати протягом декількох секунд.
• Після цього вимкніть бритву, зніміть сітку і ріжучий блок. Залиште
зняті елементи до їх повного висихання.
• При регулярному чищенні бритви проточною водою необхідно один
раз в тиждень наносити краплю машинного масла на широку та
вузьку сторони тримеру (4a, 4b) і бриючу сітку (i).
Як альтернатива, бритву можна чистити за допомогою щітки, що
входить в комплект постачання (j):
• Вимкніть бритву. Зніміть сітку.
• За допомогою щітки очистіть ріжучий блок і внутрішні поверхні
голівки бритви. Саму бриючу сітку чистити щіткою не слід, оскільки
ви можете пошкодити її.

Підтримуйте відмінний стан своєї бритви
Заміни деталей бритви
Для підтримки 100% ефективності при голінні, робіть заміну сітки
й ріжучої голівки не рідше, ніж через 18 місяців, або при їхньому
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зношуванні. Робіть заміну обох деталей одночасно для забезпечення
чистого гоління з мінімальним подразненням шкіри.
(Сітка бритви й ріжуча голівка: 10B)
Збереження працездатності батарей
Для збереження максимальної ємності акумуляторних батарей вони
повинні бути повністю розряджені (в процесі гоління) приблизно кожні
6 місяців. Потім повністю зарядіть батареї бритви.

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
викидати ªı ‰Ó ÍÓÁËÌË Á ‰ÓÏ‡¯Ì¥ÏË ‚¥‰ıÓ‰‡ÏË Ô¥ÒÎﬂ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌﬂ
терміну ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌﬂ. ÇË ÏÓÊÂÚÂ Á‰‡ÚË ªı ‰Ó сервісного ˆÂÌÚÛ
‡·Ó ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ Á·ÓÛ, ˘Ó ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ Û ‚‡¯¥È Í‡ªÌ¥.
äÓÏÔ‡Ì¥ﬂ Á‡ÎË¯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ÁÏ¥ÌË ‚ комплектацію
ÔËÒÚÓ˛ ·ÂÁ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌﬂ.
ÖÎÂÍÚË˜Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡‰ÛÍÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ
мережевого адаптера.
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 cruZer 6 Face, що працює від акумулятора, тип 5730
Виготовлено в Китаї для Браун ГмбХ: Braun Electric (Shanghaj) Co Ltd.,
Lu Chun Road 475-495, MInghang, Shanghaj 200245, P.R. of China.
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. www.pg.com.ua
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
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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.

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.
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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 www.service.braun.com
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