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Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым 
высоким стандартам качества, функ-
циональности и дизайна. Надеемся, 
Вы в полной мере будете довольны 
Вашим новым приобретением – 
эпилятором Braun Silk·épil 5.
Прежде, чем приступить к работе 
с этим прибором, пожалуйста, внима-
тельно прочитайте данное руковод-
ство по эксплуатации. 

Braun Silk·épil 5 делает удаление 
нежелательных волосков максимально 
эффективным, мягким и простым. 
Его эпилирующая система удаляет 
волоски с корнем, оставляя кожу 
гладкой на протяжении нескольких 
недель, а вновь отрастающие волоски 
будут мягкими и тонкими. 

Важно 

• В целях соблюдения гигиены не 
передавайте прибор другим людям.

• Этот прибор оснащен специальным 
шнуром с безопасным низковольт-
ным блоком питания. Не пытайтесь 
самостоятельно заменить или 
вскрыть какую-либо его часть, иначе 
возникнет опасность поражения 
электрическим током. 
Электротехнические требования 
указаны на типовой табличке на спе-
циальном соединительном шнуре.

• Прибор можно мыть под 
проточной водой.
Внимание: отключите прибор 

от сети прежде, чем мыть его под 
проточной водой. 

• Данный прибор может использо-
ваться детьми в возрасте от 8 лет и 
лицами с ограниченными физиче-
скими, сенсорными или умствен-
ными возможностями или лицами, 
не имеющими достаточного опыта и 
знаний, только если они находятся 
под присмотром или получили необ-
ходимые 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 пользова-
тельское техническое обслуживание, 
только если они старше 8 лет и 
находятся под присмотром. 

• Во время работы прибор никогда не 
должен контактировать с волосами 
на голове, ресницами, лентами и т.п. 
во избежание какой-либо травмы, 
а также для предотвращения блоки-
ровки или повреждения прибора.

• Никогда не используйте эпилирую-
щую головку без насадки. 

Общая информация об эпиляции 

Все методы удаления волос с корнем 
могут привести к врастанию волосков 
и раздражению (например, зуд, дис-
комфортные ощущения или покрасне-
ние кожи) в зависимости от состояния 
кожи и волос. Это нормальная реак-
ция, которая должна быстро пройти, 
но она может быть и более сильной, 
если Вы удаляете волосы с корнем 
впервые, или если у Вас чувствитель-
ная кожа. Если после 36 часов раздра-
жение на коже все еще не прошло, 
мы рекомендуем обратиться к врачу. 
Обычно реакция кожи снижается, 
и дискомфортные ощущения значи-
тельно уменьшаются при повторном 
использовании Silk·épil. В некоторых 
случаях кожа может воспалиться 
в результате проникновения в неё 
бактерий (например, при скольжении 
эпилятора по коже). Тщательная 
чистка головки эпилятора перед 
каждым использованием уменьшит 
риск возникновения инфекции. 
Если у Вас есть какие-либо сомнения 
по поводу использования эпилятора, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с 
врачом. В следующих случаях прибор 
должен использоваться только после 

Русский
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предварительной консультации с 
лечащим врачом:
– экзема, раны, реакции воспаленной 

кожи, такие как фолликулит 
(нагноение  волосяных фолликулов) 
и варикозное расширение вен

– шарообразные родинки
– пониженный иммунитет кожи, 

например, при сахарном диабете, 
во время беременности, болезни 
Рейно, гемофилия, кандидоз, или 
вирус иммунодефицита человека.

Некоторые полезные советы 

Если Вы прежде не использовали 
эпилятор, или, если Вы не проводили 
эпиляцию в течение длительного 
периода времени, то потребуется 
некоторое время для того, чтобы кожа 
привыкла к эпиляции. Дискомфорт, 
который ощущается вначале, значи-
тельно уменьшается при повторном 
использовании, поскольку кожа 
адаптируется к процессу. 
Эпиляция осуществляется легче и 
более комфортно, когда волосы имеют 
длину 2-5 мм. Если волосы длиннее, 
мы рекомендуем сначала побрить ноги 
и провести эпиляцию на коротких 
отросших волосках через неделю.
Если Вы проводите эпиляцию в пер-
вый раз, рекомендуем делать это 
вечером, чтобы любое возможное 
покраснение могло исчезнуть за ночь. 
Чтобы смягчить кожу и дать ей рас-
слабиться, мы рекомендуем после 
эпиляции нанести увлажняющий крем.
Тонкие вновь отрастающие волоски 
могут не прорасти на поверхность 
кожи. Регулярное использование 
массажных губок (например, после 
душа) или отшелушивающих пилингов 
помогает предотвратить врастание 
волос, так как бережная очистка 
удаляет верхний слой кожи и тонкие 
волоски могут пробиться на 
поверхность кожи. 

Описание и комплектность

1a Массажные ролики 
1b Насадка Efficiency/Эффишенси (не 

со всеми моделями) 
2 Эпилирующая головка с пинцетами
3 Подсветка 
4 Кнопка включения/выключения  
5 Кнопка высвобождения 

эпилирующей головки 
6 Специальный соединительный 

шнур 
7 Насадка для чувствительных 

участков тела (только с моделью 
5580/5380)

8 Насадка для точечного удаления 
волос (только с моделью 5580) 

9 Охлаждающая рукавица

Подготовка к использованию 

• Кожа перед эпиляцией должна 
быть сухой, очищенной от жира или 
крема.

• Перед использованием эпилятора 
убедитесь, что эпилирующая головка 
(2) чистая и на ней присутствует 
насадка (1).

• Чтобы сменить насадку, нажмите на 
её поперечные рёбра и потяните.

• Чтобы сменить головку, нажмите на 
кнопку высвобождения эпилирую-
щей головки (5).

Охлаждающая рукавица для 

дополнительного охлаждения кожи  

Для первых нескольких эпиляций, или 
если у Вас чувствительная кожа, Вы 
можете использовать охлаждающую 
рукавицу (9), рекомендованную 
дерматологами, чтобы уменьшить 
возможное раздражение кожи. 
• Убедитесь, что пакет с гелем 

находился в морозильнике (***) по 
крайней мере в течение 2 часов (для 
удобства использования Вы можете 
хранить пакеты с гелем в 
морозильнике). 
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• Положите пакет с гелем под прозрач-
ную часть рукавицы. Используйте 
только вместе с рукавицей.

• Приложите прозрачную (прохладную)
сторону рукавицы к ноге. 

• Охлаждайте кожу в течение примерно 
30 секунд, при необходимости дольше.

• Сразу же проэпилируйте охлаждён-
ный участок кожи, как описано ниже.

• Повторяйте охлаждение и эпиляцию 
до завершения процедуры. 

• Убедитесь, что Ваша кожа остаётся 
сухой в процессе эпиляции.

Важно: прикладывайте охлаждающую 
рукавицу к одному и тому же участку 
кожи не дольше 2 минут. Храните вдали 
от солнечного света. Не используйте, 
если пакет с гелем повреждён. Утилизи-
руйте как бытовые отходы. Не исполь-
зуйте, если Вы страдаете от гиперчувст-
вительности, аллергии на холод или от 
расстройств кожной чувствительности, 
которые наблю-даются при заболе-
ваниях сердца или нарушениях 
артериального кровоснабжения.

Как проводить эпиляцию 

Эпилирующая головка (2) снабжена 
технологией Close-Grip, чтобы обеспе-
чить максимальную эффективность 
при использовании на коротких волос-
ках: 40 пинцетов всегда плотно приле-
гают к коже, удаляя даже самые корот-
кие волоски размером с песчинку 
(0,5 мм). Плавающая головка идеально 
адаптируется к контурам тела для 
самого тщательного удаления волос. 
Массажная система высокой частоты 
(1a) эффективно расслабляют кожу 
для более бережной эпиляции.
Насадка Еfficiency (1b) для быстрой 
эпиляции обеспечивает максимальное 
прилегание к коже, всегда располагая 
пинцеты в оптимальной позиции.

1 Как работать с прибором  
Чтобы начать работу с прибором, 
поверните кнопку включения/выклю-
чения (4). 
Скорость «I»: ультра-мягкая
Скорость «II»: ультра-эффективная
При работе эпилятора подсветка (3) 
освещает эпилируемый участок. 
Это позволяет Вам лучше контроли-
ровать эпиляцию и сделать её макси-
мально эффективной. 

2 Как правильно держать эпилятор

• Всегда слегка натягивайте кожу на 
эпилируемом участке. 

• Убедитесь, что эпилирующая 
поверхность плотно соприкасае-
тся с кожей. 

• Плавающая головка автоматиче-
ски адаптируется к контурам 
Вашей кожи. 

• Медленно и непрерывно, без 
надавливания ведите эпилятор в 
направлении против роста волос. 
Поскольку волосы могут расти в 
различных направлениях, полезно 
провести эпилятором и в других 
направлениях, чтобы достичь 
оптимального результата. 
Пульсирующие движения массаж-
ных роликов расслабляют и смяг-
чают кожу, делая эпиляцию более 
бережной. 

• Если вы используете эпилятор 
уже не первый раз, можете снять 
массажные ролики (1а) и надеть 
насадку Efficiency (1b) для ускоре-
ния процесса удаления волосков. 

3 Эпиляция ног

Производите эпиляцию ног снизу 
вверх по голени. Держите ногу вытя-
нутой во время эпиляции в подколен-
ной области.

4 Эпиляция подмышек и зоны 

бикини

Насадка для чувствительных участков 
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тела (7) была разработана специал-
ьно для этих целей, в качестве допол-
нительной насадки для установки на 
эпилирующей головке (2).
Пожалуйста, имейте в виду, что 
области подмышек и зоны бикини 
особенно чувствительны к боли, 
поэтому мы рекомендуем начинать 
их эпиляцию со скорости «I». При 
повторном использовании чувство 
боли уменьшится. 
Перед эпиляцией тщательно очис-
тите данные области, чтобы удалить 
остатки каких-либо веществ (напри-
мер, дезодоранта). Затем аккуратно 
высушите кожу полотенцем. При 
эпиляции подмышечной впадины 
держите руку вытянутой вверх и 
проводите прибором в различных 
направлениях. После эпиляции кожа 
особенно чувствительна, поэтому 
избегайте использования любых 
раздражающих веществ, таких как 
дезодоранты, содержащие алкоголь.

5 Эпиляция различных участков 

лица

Если Вы используете насадку для 
точечного удаления волос (8), Ваш 
эпилятор Silk·épil идеально подходит 
для удобного удаления любых 
нежелательных волосков на лице 
или других чувствительных участках 
тела.  
Перед эпиляцией мы рекомендуем 
протереть кожу спиртом (в гигиени-
ческих целях). Во время эпиляции 
на лице слегка натягивайте кожу 
одной рукой и медленно ведите 
эпилятор другой рукой в направле-
нии выключателя.

6 Очистка эпилирующей головки 
Перед очисткой отключите прибор 
от сети. Регулярная чистка обеспе-
чивает лучший результат. 

a Очистка щеточкой:
снимите используемую насадку, 
а затем очистите ее с помощью 
щеточки. Для очистки пинцетов 
используйте щеточку, смоченную 
в спирте. Очистите пинцеты с помо-
щью щеточки с тыльной стороны 
эпилирующей головки, поворачивая 
барабан вручную. Этот метод очистки 
обеспечивает наилучшие гигиени-
ческие условия для эпилирующей 
головки. 

b Очистка под проточной водой:
Снимите используемую насадку. 
Держите эпилятор так, чтобы 
эпилирующая головка находилась 
под струёй воды. Затем нажмите 
кнопку высвобождения эпилирую-
щей головки (5), чтобы снять её (2).
Встряхните эпилятор и эпилирую-
щую головку, чтобы убедиться, что 
из них вытекла вся оставшаяся вода. 
Положите обе части сушиться. 
Перед сборкой убедитесь, что они 
полностью высохли. 

Возможна модификация без 
предварительного уведомления. 

Электрический эпилятор тип 5340 с 
сетевым блоком питания тип 5210, 
100-240 Вольт, 50-60 Герц, 7 Ватт

Изготовлено в Германии, БРАУН ГмбХ, 
Braun GmbH, Waldstr. 9, 74731 Walldürn, 
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.

Использованное устройство не 
должно выбрасываться с 
общими отходами или мусором. 
Пожалуйста, утилизируйте его 
через центр обслуживания Braun 
или через соответствующий 
специализированный пункт 
сбора (при наличии в вашем 
регионе). 

По вопросам выполнения 
гарантийного или послегарантийного 
обслуживания, а также в случае 
возникновения проблем при 
использовании продукции, просьба 
связываться с Информационной 
Службой Сервиса BRAUN по телефону 
8 800 200 2020.

Для определения года изготовления 
см. трехзначный код на изделии в 
месте разъема: первая цифра = 
последняя цифра года, последующие 
2 цифры = порядковый номер недели 
года производства. Например, 
код «345» означает, что продукт 
произведен в 45-ю неделю 2013 года.

Гарантийный срок/Срок службы 2 года.

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 ·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˛.
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àÁ‰ÂÎËfl BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË 
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. 

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.
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Керівництво з експлуатації

Наша продукція відповідає найвищим 
стандартам якості, функціональності 
та дизайну. Сподіваємося, Ви повною 
мірою будете задоволені Вашим новим 
придбанням – епілятором Braun 
Silk·épil 5.
Перш ніж почати роботу з даним прила-
дом, будь ласка, уважно прочитайте це 
керівництво з експлуатації.

Braun Silk·épil 5 робить видалення 
небажаного волосся максимально 
ефективним, м’яким та простим. Його 
епілююча система видаляє волоски з 
корeнем, залишаючи шкіру гладенькою 
протягом кількох тижнів, а волоски, що 
знову виростають будуть м’якими та 
тонкими.

Важливо

• З метою дотримання гігієни не 
передавайте прилад іншим людям.

• Цей прилад оснащений спеціальним 
шнуром з безпечним низьковольтним
блоком живлення. Не намагайтеся 
самостійно замінити або відкрити 
будь-яку його частину, оскільки це 
може призвести до ураження 
електричним струмом. Електро-
технічні характеристики вказані на 
типовій табличці на спеціальному 
мережевому шнурі.

• Прилад можна мити під 
проточною водою. 
Увага: вимкніть прилад з елек-

тромережі, перш ніж мити його під 
проточною водою.

• Цей пристрій можуть використову-
вати діти віком від 8 років і старше та 
особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними та розумовими можли-
востями або у яких відсутній досвід 
та знання відносно поводження з 
такою технікою за умови, що їм було 
надано інструкції щодо безпечного 
застосування пристрою і вони усві-

домлюють пов’язані з цим ризики. 
Діти не повинні гратися з при-
строєм. Очищення та обслугову-
вання не повинно проводитись 
дітьми за виключенням тих, які 
старше 8 років і знаходяться під 
наглядом дорослих.

• Під час роботи прилад не повинен 
контактувати з волоссям на голові, 
віями, стрічками та ін. щоб уникнути 
будь-якої травми, а також для запобі-
гання блокуванню або пошкодженню 
приладу.

• Ніколи не використовуйте епілюючу 
голівку без насадки. 

Загальна інформація про епіляцію

Всі методи видалення волосся з 
коренем можуть призвести до 
вростання волосків і подразнення 
(наприклад, свербіння,  відчуття 
дискомфорту або почервоніння шкіри) 
залежно від стану шкіри і волосся. 
Це нормальна реакція, яка повинна 
швидко пройти, але вона може бути 
і сильнішою, якщо Ви видаляєте 
волосся з коренем вперше або якщо 
у Вас чутлива шкіра. Якщо через 36 
годин шкіра все ще подразнена, ми 
рекомендуємо звернутися до лікаря.
Зазвичай реакція шкіри і відчуття 
дискомфорту значно зменшується при 
повторному використанні Silk·épil. 
В деяких випадках може виникнути 
запалення шкіри в результаті проник-
нення в неї бактерій (наприклад, під 
час руху епілятора по шкірі). Ретельне 
очищення епілюючої голівки перед 
кожним використанням дозволить 
знизити ризик виникнення інфекції.
Якщо у Вас існують будь-які сумніви з 
приводу використання приладу, будь 
ласка, проконсультуйтеся з лікарем. 
У перерахованих випадках прилад має 
використовуватися лише після 
попередньої консультації з лікарем:
– екзема, рани, реакції запалення 

шкіри, такі як фолікуліт (нагноєння 

Українська

96497037_SE5580_5180_CEE_S6-92.indd  8096497037_SE5580_5180_CEE_S6-92.indd   80 16.12.13 11:3016.12.13   11:30

CSS  APPROVED Effective Date  20Dec2013 GMT  - Printed 13Mar2014 Page 79 of 91



81

волосяних фолікулів) та варикозне 
розширення вен, 

– кругоподібні родимки
– знижений імунітет шкіри, наприклад 

при цукровому діабеті, під час 
вагітності, хвороби Рейно, гемофілія, 
кандидоз або вірус імунодефіциту 
людини.

Деякі корисні поради: 

Якщо Ви раніше не користувалися 
епілятором або не робили епіляцію 
протягом тривалого часу, може знадо-
битися деякий час аби шкіра звикла 
до епіляції. Відчуття дискомфорту на 
початку значно зменшуються при 
повторному використанні, оскільки 
шкіра адаптується до процесу.
Епіляція здійснюється легше і більш 
комфортно, коли волосся має довжину 
2-5 мм. Якщо волосся довше, 
рекомендується спочатку збрити його і 
провести епіляцію короткого волосся, 
що відросло, через тиждень.
Якщо Ви проводите епіляцію вперше, 
радимо робити це увечері, так, щоб 
будь-яке можливе почервоніння могло 
зникнути за ніч. Щоб пом’якшити шкіру 
та дати їй розслабитися ми рекомен-
дуємо нанести зволожуючий крем 
після епіляції.
Тонке волосся, що знову виросло 
може не прорости на поверхню шкіри. 
Регулярне використання масажних 
губок (наприклад, після душу) або 
пілінгів допомагає запобігти вростан-
ню волосся, оскільки бережливе 
очищення видаляє верхній шар шкіри 
а тонке волосся може пробитися на 
її поверхню.

Опис та комплектність

1а Масажуючі ролики
1b Насадка Efficiency  (не з усіма 

моделями)
2 Епілююча голівка з пінцетами

3 Підствітка
4 Кнопка увімкнення/вимкнення
5 Кнопка вивільнення епілюючої 

голівки
6 Спеціальний з’єднувальний шнур
7 Насадка для чутливих ділянок тіла 

(лише для моделі 5580/5380)
8 Насадка для точкового видалення 

волосся (лише для моделі 5580)
9 Охолоджуюча рукавиця

Підготовка до епіляції

• Шкіра перед епіляцією має бути 
сухою, очищеною від жиру або 
крему.

• Перед використанням епілятора 
переконайтеся, що епілююча голівка 
(2) чиста та на ній присутня насадка 
(1).

• Щоб змінити насадку, натисніть на 
кнопку вивільнення епілюючої 
голівки (5).

Охолоджуюча рукавиця для 

додаткового охолодження шкіри

Для перших кількох сеансів епіляції 
або якщо у Вас чутлива шкіра, Ви 
можете використовувати охолоджуючу 
рукавицю (10), що рекомендована дер-
матологами, аби зменшити можливе 
подразнення шкіри.
• Переконайтеся, що пакет з гелем 

знаходився у морозильній камері 
щонайменше протягом 2 годин (для 
зручності використання Ви можете 
зберігати пакет з гелем у 
морозильній камері).

• Покладіть пакет з гелем під прозору 
частину рукавиці. Використовуйте 
лише з рукавицею.

• Прикладіть прозору (прохолодну) 
сторону рукавиці до ноги.

• Охолоджуйте шкіру протягом 
близько 30 секунд, за необхідності 
– довше.

• Одразу ж проепілюйте охолоджену 
ділянку шкіри, як описано нижче.
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• Повторюйте охолодження та епіля-
цію до завершення процедури.

• Переконайтеся, що Ваша шкіра 
залишається сухою в процесі 
епіляції.

Важливо: прикладайте охолоджуючу 
рукавицю до однієї і тієї ж ділянки 
шкіри не довше 2 хвилин. Зберігайте 
подалі від сонячного проміння. Не 
використовуйте, якщо пакет з гелем 
пошкоджений. Утилізуйте як побутові 
відходи. Не використовуйте, якщо Ви 
страждаєте на гіперчутливість, алергію 
на холод або маєте розлади чутливості 
шкіри, що спостерігаються при захво-
рюваннях серця або порушеннях 
артеріального кровопостачання.

Як проводити епіляцію

Епілююча голівка (2) оснащена техно-
логією Close-Grip, щоб забезпечити 
максимальну ефективність при вико-
ристанні на короткому волоссі: 40 пін-
цетів завжди щільно прилягають до 
шкіри, видаляючи навіть найкоротші 
волосинки розміром з піщинку 
(0.5 мм). Плаваюча голівка ідеально 
адаптується до контурів тіла для 
найретельнішого видалення волосся. 
Масажна система високої частоти 
(1а) ефективно розслаблює шкіру для 
більш бережливої епіляції.
Насадка Еfficiency (1b) для швидкої 
епіляції забезпечує максимальне 
прилягання до шкіри, завжди розташо-
вуючи пінцети в оптимальній позиції.

1 Як працювати з приладом

Щоб почати роботу з приладом, 
поверніть кнопку увімкнення/
вимкнення (4).
Швидкість «І»: ультра-м’яка
Швидкість «ІІ»: ультра-ефективна
Під час роботи епілятора підсвітка 
(3) освітлює ділянку шкіри, що 
епілюється. Це дозволяє Вам краще 

контролювати епіляцію та зробити її 
максимально ефективною. 

2 Як правильно тримати епілятор

• Завжди злегка натягуйте шкіру на 
ділянці, що епілюється.

• Переконайтеся, що епілююча 
поверхня щільно прилягає до 
шкіри.

• Плаваюча голівка автоматично 
адаптується до контурів Вашої 
шкіри.

• Повільно та не перериваючись, 
без надавлювання ведіть епілятор 
у напрямку проти росту волосся. 
Оскільки волосся може рости 
в різних напрямках, корисно 
провести епілятором і в інших 
напрямках аби досягнути опти-
мального результату. 
Пульсуючі рухи масажних роликів 
розслаблюють та пом’якшують 
шкіру, роблячи епіляцію більш 
м’якою.

• Якщо Ви використовуєте епілятор 
вже не вперше, можете зняти 
масажні ролики (1а) та одягнути 
насадку Efficiency (1b) для приско-
рення процессу видалення волоси-
нок.

3 Епіляція ніг

Проводьте епіляцію ніг знизу догори 
по гомілці. Під час епіляції у підколін-
ній області тримайте ногу витягну-
тою. 

4 Епіляція пахв та зони бікіні

Насадка для чутливих ділянок тіла 
(7) була розроблена спеціально 
з цією метою, в якості додаткової 
насадки для установки на епілюючій 
голівці (2).
Будь ласка, майте на увазі, що 
області пахв та зони бікіні особливо 
чутливі до болю, тому ми радимо 
починати їх епіляцію зі швидкості «І». 
При повторному використанні 
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больові відчуття зменшаться.
Перед епіляцією ретельно очистіть 
ці зони, щоб видалити залишки 
будь-яких речовин (наприклад, 
дезодоранту). Потім, аккуратно 
висушіть шкіру рушником. При 
епіляції підпахвової впадини три-
майте руку витягнутою вгору та про-
водьте приладом в різних напрям-
ках. Після епіляції шкіра особливо 
чутлива, тому уникайте використан-
ня будь-яких подразнюючих речо-
вин, таких як дезодоранти, що міс-
тять спирт.  

5 Епіляція різноманітних ділянок 

обличчя

Якщо Ви використовуєте насадку 
для точкового видалення волосся 
(8), Ваш епілятор Silk·épil ідеально 
підходить для будь-яких небажаних 
волосинок на обличчі або інших 
чутливих ділянках тіла.
Перед епіляцією ми радимо протерти 
шкіру спиртом (з гігієнічною метою). 
Під час епіляції на обличчі злегка 
натягуйте шкіру однією рукою та 
повільно проводьте епілятор іншою 
рукою у напрямку вимикача.

6 Чищення епілюючої голівки

Перед чищенням вимкніть прилад з 
електромережі. Регулярне чищення 
забезпечує найкращий результат.

а Чищення щіточкою:
зніміть використовувану насадку, 
а потім очистіть її з допомогою 
щіточки. Для чищення  пінцетів вико-
ристовуйте щіточку, змочену в спирті. 
Очистіть пінцети з допомогою щі-
точки з задньої сторонни епілюючої 
голівки, повертаючи барабан вручну. 
Цей метод чищення забезпечує 
найкращі гігієнічні умови для 
епілюючої голівки.

b Чищення під проточною водою:
Зніміть використовувану насадку. 

Тримайте епілятор так, щоб 
епілююча голівка знаходилась під 
струменем води. Потім натисніть 
кнопку вивільнення епілюючої 
голівки (5), щоб зняти її (2).
Струсніть епілятор та епілюючу 
голівку, аби переконатися, що з них 
витекла вода. Покладіть обидві 
частини сушитися. Перед збиранням 
переконайтеся, що вони повністю 
висохли.

Виробник залишає за собою право 
вносити зміни без попереднього 
повідомлення.

Будь ласка не утилізуйте даний 
прилад разом з побутовими 
відходами після закінчення 
терміну його служби. Віднесіть 
прилад до Сервісного Центру Braun  
або у відповідний пункт прийому у 
Вашій країні.

Eлектричний епілятор 5340 із 
джерелом живлення типу 5210

Виготовлено Браун ГмбХ у Німеччині. 
Braun GmbH, Waldstrasse 9, 
D-74731 Walldürn, Germany.

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

Дата виготовлення вказана у вигляді 
3-х значного коду на виробі у місці 
роз‘єму: перша цифра = остання цифра 
року, наступні 2 цифри = порядковий 
номер тижня року виробництва. 
Наприклад, код «345» означає, що 
продукт вироблений в 45-й тиждень 
2013 року.
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Гарантійний термін/термін служби – 
2 роки. 
Додаткову інформацію про сервісні 
центри Braun в Україні можна 
отримати за телефоном гарячої лінії, а 
також на сервісному порталі виробника 
в інтернеті - www.service.braun.com.

Обладнання відповідає вимогам 
Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та 
електронному обладнанні.

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.

Cтрок служби продукції Braun 
дорівнює гарантійному періоду у два 
роки з моменту придбання або з 
моменту виготовлення, якщо дату 
продажу неможливо встановити.

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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