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Русский
Благодарим Вас за покупку грумера
Braun Silk·épil FG 1100, который
поможет легко и деликатно удалить
волоски с поверхности кожи тела, лица
и в зоне бикини.
Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в
полной мере будете довольны вашим
новым приобретением - грумером
Braun.
Перед использованием электроприбора
внимательно и полностью прочтите
данную инструкцию.

3

Внимание
• ùÚÓÚ ÔË·Ó ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ‰Û„ËÏË
ÎËˆ‡ÏË ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÔËÒÏÓÚ‡,
ÂÒÎË Ëı ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ, ÒÂÌÒÓÌ˚Â
ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ËÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Â„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸. Устройство должно
храниться в недоступных для детей
местах. Необходимо контролировать,
чтобы дети не использовали данное
устройство в качестве игрушки.
• Батарейки могут протекать, если они
разряжены или не используются
длительное время. Для того, чтобы
защитить себя и прибор, пожалуйста,
извлекайте батарейки время от
времени и избегайте контакта с
кожей при извлечении протекающих
батареек.
• По гигиеническим нормам рекомендуется использовать прибор индивидуально.
• Не используйте прибор на раздраженной или поврежденной коже.

Прибор работает с батарейкой
типа ААА (1,5 В). Рекомендуется
использовать щелочно- марганцевую
батарейку (тип LR 03, AM4, например
Duracell). Батарейка такого типа
обеспечит работу прибора примерно
в течение 120 минут. Частое использование триммера для удаления волосков в зоне бикини сокращает время
работы батарейки.
• Убедитесь, что прибор выключен
• Снимите крышку батарейного отдела
(5), потянув ее вниз (а)
• Вставьте батарейку полюсами
(+) и (–)
• Закройте батарейный отсек

Описание:
1
2

Защитный колпачок
Триммер для точечного удаления
волосков

Триммер для удаления волосков
в зоне бикини
3a Насадка для подравнивания
волосков в зоне бикини с коротким
гребнем (5 mm)
3b Насадка для подравнивания
волосков в зоне бикини с длинным
гребнем (8 mm)
4 Переключатель
(«I»-вкл., «O»-выкл.)
5 Крышка батарейного отсека
6 Щеточка для чистки

Батарейки

Использование Silk·épil
Silk·épil имеет в наборе несколько триммеров, которые позволяют удалять
нежелательные волоски с различных
участков вашего тела, лица и в зоне
бикини.
Начало работы:
• Снимите защитный колпачок (1).
• Установите переключатель (4)
в положение включено.
• Разместите триммер напротив
волосков, которые нужно сбрить и
медленно перемещайте его в напра-
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влении, противоположном направлению роста волос.
• Перед заменой триммера необходимо выключить прибор.
• Чтобы заменить триммер на другой,
поверните триммер против часовой
стрелки на 90° и снимите его.
Установите другой триммер, вставив
его в соответствующее отверстие
вверху прибора и повернув по
часовой стрелке на 90° по часовой
стрелке.
Триммер для точечного удаления
волосков (2) идеально подходит для
удаления отдельных волосков на лице
и теле.
Триммер для удаления волосков в зоне
бикини (3) идеально подходит для
формирования ровной линии бикини
без единого волоска.

Подравнивание волос
в зоне бикини
Для подравнивания волос в зоне бикини до необходимой длины, наденьте
на прибор насадку c длинным или
коротким гребнем (3a, 3b).Включите
прибор и проводите в направлении
противоположном направлению роста
волос (d).

Чистка и уход
Всегда выключаете прибор перед чисткой. Чистку прибора нужно проводить:
• Используйте щеточку (6) для удаления волос и пыли из прибора.
• Снятые триммеры можно промывать
под теплой проточной водой. Также
можно использовать мыло, если оно
не содержит мелких частиц и
абразивных веществ.
• Перед установкой триммера необходимо убедиться, что он полностью
сухой.

2262445_BikiniStyler_S4-78.indd 67

• Хранить прибор следует с надетым
защитным колпачком (1).
Дважды в год (и после промывания
проточной водой) рекомендуется
смазывать режущую часть триммера,
капнув на нее каплю легкого машинного масла.
Приведенная выше информация может
изменяться без предварительного
уведомления
Изделие использовать в соответствии
с инструкцией по эксплуатации
Не следует выбрасывать
использованные батарейки и
приборы с обычными бытовыми
отходами. Приборы, пришедшие
в негодность, а также использованные батарейки можно сдать
в Сервисный Центр Браун или
в соответствующий центр сбора
отходов.
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
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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 ÙÓÒÏ‡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
Дякуємо за те, що Ви придбали бритву
Braun Silk·épil Silk·épil, призначену для
ретельного та безпечного видалення
будь-якого небажаного волосся на
Вашому тілі, обличчі та в зоні бікіні.
Сповиваємося, Ви будете отримувати
задоволення від користування новою
бритвою.
Перш ніж почати користуватисяцим
пристроєм, уважно та ретельно прочитайте інструкцію з користування.
Важливо
• ñÂÈ ÔËÎ‡‰ ÌÂ ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‰Îﬂ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌﬂ ‰¥Ú¸ÏË ˜Ë Î˛‰¸ÏË
Á Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥ÁË˜ÌËÏË ‡·Ó
ÓÁÛÏÓ‚ËÏË Á‰¥·ÌÓÒÚﬂÏË ·ÂÁ Ì‡„Îﬂ‰Û
Î˛‰ËÌË, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Á‡ ªı ·ÂÁÔÂÍÛ.
á‡„‡ÎÓÏ, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ Á·Â¥„‡ÚË
ÔËÎ‡‰ ÔÓ‰‡Î¥ ‚¥‰ ‰¥ÚÂÈ. Необхідно
контролювати, щоб діти не використовували даний пристрій як іграшку.
• Батарейки можуть протікати, якщо
вони розряджені або не використовуються протягом тривалого часу.
Для того, щоб захистити себе та
пристрій, будь ласка, час від часу
витягайте батарейки та уникайте
контакту зі шкірою під час вилучення
батарейок, що протікають.
• З гігієнічних міркувань нікому не
давайте користуватися Вашою
бритвою.
• Не користуйтеся бритвою на ділянках
шкіри, де є запалення або опіки.
• Не можна користуватися бритвою,
якщо ріжуча головка ушкоджена.

Опис
1
2
3
3a
3b
4
5
6

Захисний ковпачок
Ріжуча головка для точного гоління
Ріжуча головка для зони бікіні
Гребінець-тример для (5 мм)
Гребінець-тример для (8 мм)
Вимикач « I / O »
Кришка відділення для батарейок
Щітка

Батарейки
Бритва працює від однієї батарейки
ААА 1,5 В. Для того, щоб бритва
працювала якнайкраще, користуйтеся
лужно-марганцевими батарейками
(тип LR03, AM4, ААА, наприклад
Duracell). Одна така батарейка
дозволяє бритві працювати протягом
120 хвилин. Часте користування
ріжучою головкою для зони бікіні (3)
скорочує строк роботи.
• Упевніться, що бритва вимкнена.
• Зніміть кришку відділення для
батарейок (5), потягнувши її вниз (а).
• Вставте батарейку, дотримуючись
полярності (+) та (–).
• Закрийте відділення для батарейок.

Користування ріжучими
головками
Бритва Braun Silk·épil має різні ріжучі
головки унікальної форми, призначені
для видалення будь-якого небажаного
волосся у будь-якому місці Вашого
тіла, обличчя та в зоні бікіні.
Початок гоління
• Зніміть захисну кришку (1).
• Пересуньте вимикач (4) вгору, щоб
ввімкнути бритву.
• Піднесіть ріжучу головку до волосся,
яке слід видалити, і повільно ведіть її
проти напрямку росту волосся.
Щоб отримати найкращі результати,
натягуйте шкіру однією рукою під час
гоління.
• Вимикайте бритву перш ніж змінити
ріжучу головку.
• Щоб зняти ріжучу головку, поверніть
її проти годинникової стрілки на 90°,
а потім підніміть (b). Щоб встановити
іншу головку, вставте її у отвір, потім
поверніть на 90° за годинниковою
стрілкою так, щоб вона клацнула,
ставши на місце.
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Ріжуча головка для точного гоління (2)
чудово підходить для надання остаточної форми бровам та видалення
окремих волосків на будь-яких ділянках
тіла.
Ріжуча головка для зони бікіні (3)
ідеально підходить для виголювання
точних ліній в зоні бікіні.

Тримінг зони бікіні
Щоб підрізати до однакової довжини
волосся в зоні бікіні, під’єднайте один
з гребінців-тримерів для зони бікіні (3а,
3b). Щоб приєднати один з гребінцівтримерів, насуньте загострений кінець
на ріжучий елемент та притисніть
заокруглений кінець до ріжучої головки
для зони бікіні, щоб він зафіксувався на
місці. Ведіть бритву так, щоб одна із
сторін гребінця-тримера ковзала по
поверхні шкіри (d).

Чищення та догляд
Завжди вимикайте бритву перед
початком чищення. Бритву слід
чистити після кожного використання:
• За допомогою щіточки (6) зніміть
залишки волосся і пил.
• Час від часу Ви також можете
промити зняті ріжучі головки під
струменем теплої води. Також можна
скористатися натуральним милом,
якщо воно не містить часточок або
абразивних речовин. Змийте всю
піну.
• Перш ніж користуватись ріжучою
головкою на тілі, слід упевнитись, що
вона абсолютно суха.
• Зберігайте бритву в захисному
ковпачку (1).
Рекомендується наносити на ріжучий
елемент головки краплю легкої
машинної оливи двічі на рік або після
очищення в проточній воді.
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Ми залишаємо за собою право вносити
зміни без додаткового попередження.
Не слід викидати використані
батарейки та пристрої разом
зі звичайними побутовими
відходами. Непридатні
пристрої,
а також використані батарейки можна
здати до Сервісного Центру Braun або
у відповідний центр збору відходів.

É‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’ﬂÁ‡ÌÌﬂ Çraun
ÑÎﬂ ‚Ò¥ı ‚ËÓ·i‚ ÏË ‰‡πÏÓ „‡‡ÌÚ¥˛ Ì‡
‰‚‡ ÓÍË, ÔÓ˜ËÌ‡˛˜Ë Á ÏÓÏÂÌÚÛ
ÔË‰·‡ÌÌﬂ ‚ËÓ·Û.
èÓÚﬂ„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË
безкоштовноz 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 Çr‡un ‡·Ó
ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÏ дистриб‘ютором, Ú‡ ‰Â
ÊÓ‰Ì¥ Ó·ÏÂÊÂÌÌﬂ Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥
Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌﬂ ÌÂ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸
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Ì‡‰‡ÌÌ˛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌﬂ.
á‰¥ÈÒÌÂÌÌﬂ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌﬂ ÌÂ ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ‰‡ÚÛ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌﬂ ÚÂÏ¥ÌÛ „‡‡ÌÚ¥ª. 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
‰ÂÚ‡Î¥ Çr‡un.

ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚ËÌËÍÌÂÌÌﬂ труднощів
Á ‚ËÍÓÌ‡ÌÌﬂÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ‡·Ó
Ô¥ÒÎﬂ„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌﬂ
ÔÓı‡ÌÌﬂ Á‚ÂÚ‡ÚËÒ¸ ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó
ˆÂÌÚÛ Çr‡un ‚ ìÍ‡ªÌ¥.
ПП “І.Б.С.”, вул. Глибочицька 53, м.
Київ. Тел. (044) 4286505.

ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÂ‰’ﬂ‚ÎÂÌÌﬂ ÂÍÎ‡Ï‡ˆÈ¥ª
Á‡ ÛÏÓ‚‡ÏË ‰‡ÌÓª „‡‡ÌÚ¥ª, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ
‚Ëi· Û ÍÓÏÔÎÂÍÚ¥ ‡ÁÓÏ Á „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÏ
Ú‡ÎÓÌÓÏ Û ·Û‰¸-ﬂÍËÈ ¥Á ˆÂÌÚ¥‚
ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌﬂ Çr‡un.
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¥ ÙÓÒÏ‡ÊÓÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ÏË;
– ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌﬂ Á ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ˛ ÏÂÚÓ˛;
– 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;
– ‰Îﬂ ·ËÚ‚ – Á¥Ï’ﬂÚ‡ ‡·Ó ÔÓ‚‡Ì‡ Ò¥ÚÍ‡.
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