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êÛÒÒÍËÈ
Руководство по эксплуатации

Наши товары созданы в соответствии 
с высочайшими стандартами качества, 
функциональности и дизайна. 
Мы надеемся, что Вам понравится 
использовать эпилятор Braun Silk·épil 7.

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство по эксплуатации 
перед использованием прибора.

Braun Silk·épil 7 делает удаление 
нежелательных волосков максимально 
эффективным, мягким и простым. Его 
эпилирующая система удаляет волоски 
с корнем, оставляя кожу гладкой на 
несколько недель. А вновь появившиеся 
волоски cтанут мягкими и тонкими.

Вaжно:
• В целях соблюдения гигиены не пере-

давайте прибор другим людям.
• Этот прибор оснащен специальным

шнуром с безопасным низковольтным 
блоком питания. Не извлекайте его и не 
вскрывайте, иначе возникнет опасность 
поражения током.

•  Этот прибор пригоден для 
использования в ванне или 
под душем. Для Вашей 
безопасности он может быть 

использован только без провода.
• Данный прибор может использоваться

детьми в возрасте от 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными возможностями 
или лицами, не имеющими достаточного 
опыта и знаний, только если они нахо-
дятся под присмотром или получили 
необходимые инструкции по безопасному 
использованию прибора и понимают 
сопряженные с применением последнего 
риски. Детям нельзя использовать 

прибор в качестве игрушки. Дети могут 
производить чистку и осуществлять 
пользовательское техническое обслу-
живание, только если они старше 8 лет 
и находятся под присмотром. 

• Во время работы прибор никогда не
должен контактировать с волосами на 
голове, бровями во избежание какой-
либо травмы, а также для предотвра-
щения блокировки или повреждения 
прибора.

• Не используйте эпилятор без насадок
на эпилирующую головку.

Общая информация по эпиляции
Все методы удаления волос с корнем 
могут привести к врастанию волосков 
под кожу и раздражению (например, зуд, 
дискомфортные ощущения или покрасне-
ние кожи) в зависимости от состояния 
кожи и волос. Это нормальная реакция, 
которая должна быстро пройти, но она 
может быть и более сильной, если Вы 
удаляете волосы впервые или если у Вас 
чувствительная кожа.

Если после 36 часов кожа все еще раздра-
жена, мы рекомендуем Вам обратиться 
к врачу. Обычно кожная реакция и 
дискомфортные ощущения значительно 
уменьшаются при повторном использо-
вании Silk·épil.

В некоторых случаях может возникнуть 
воспаление в результате проникновения 
бактерий в кожу, например, при сколь-
жении эпилятора по коже.  Тщательное 
очищение эпилятора перед каждым 
использованием уменьшит риск 
инфицирования.

Если у Вас есть какие-либо сомнения 
по поводу использования эпилятора, 
пожалуйста, проконсультируйтесь со 
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своим  врачом. В следующих случаях этот 
прибор должен использоваться только 
после предварительной консультации 
с лечащим врачом:
– экзема, раны, реакция воспаленной

кожи как фолликулит (гнойные 
фолликулы волос) и варикозное 
расширение вен, 

– родинки, пониженный иммунитет кожи,
например, сахарный диабет, во время 
беременности, болезнь Рейно,

– гемофилия или иммунодефицит.

Некоторые полезные советы 
Эпиляция осуществляется легче и более 
комфортно, когда волосы имеют длину 
2–5 мм. Если волосы длиннее мы реко-
мендуем предварительно подрезать их 
до этой длины.

Проводя эпиляцию в первый раз, делайте 
это вечером, чтобы любое возможное 
покраснение могло исчезнуть за ночь. 
Для расслабления кожи мы рекомендуем 
нанести увлажняющий крем после 
эпиляции.

Тонкие волоски, которые вновь вырас-
тают, могут не прорасти на поверхность 
кожи. Регулярное использование мас-
сажных губок (например, после душа) 
или пилинг помогают предотвратить 
врастание волос, так как нежная чистка 
удаляет верхний слой кожи и тонкие 
волоски могут появиться на поверхности 
кожи.

Описание и комплектность

1a Высокочастотная массажная система
1b Насадка EfficiencyPro cap
2 Эпилирующая головка
3 Подсветка «smartlight»
4 Кнопка включения

5a Индикатор достаточного заряда 
аккумулятора

5b Индикатор недостаточного заряда 
аккумулятора

6 Кнопка высвобождения эпилирующей 
головки

7 Шнур
8 Насадка для эпиляции чувствительных 

участков тела (не для всех моделей)

Зарядка эпилятора
• Перед использованием зарядите

эпилятор. Для лучшего результата мы 
рекомендуем использовать эпилятор 
после полной его зарядки. Вставьте 
шнур и подключите выключенный при-
бор к розетке. Время зарядки – 1 час.

• Мигающий зеленый индикатор (5а)
показывает процесс зарядки. Полный 
заряд аккумулятора определяется по 
постоянно горящему немигающему 
индикатору.  После зарядки исполь-
зуйте эпилятор без провода.

• Когда загорится красный индикатор
недостаточного заряда аккумулятора 
(5b), подключите прибор к сети для 
подзарядки.

• Полный заряд аккумулятора обеспечи-
вает до 40 мин непрерывной автономной 
работы эпилятора. 

• Использование прибора в воде  может
уменьшить время работы. Мы рекомен-
дуем подзаряжать прибор после каж-
дого использования.

• Наиболее подходящий диапазон тем-
ператур для зарядки, использования и 
хранения прибора составляет от 15 °C 
до 35 °C. В случае если температура 
значительно отличается от рекомендуе-
мой, время зарядки может увеличиться, 
а время автономной работы может 
уменьшиться.
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Подготовка для …
… использования на сухой коже
Кожа перед эпиляцией должна быть сухой 
и чистой.

… использования в душе и ванне
Прибор может использоваться для 
эпиляции на влажной коже даже под 
проточной водой. Убедитесь, что Ваша 
кожа достаточно влажная для оптималь-
ного скольжения при эпиляции. 
После каждого использования прибора 
для эпиляции в ванне или под душем 
очищайте его под проточной водой.

• Перед использованием эпилятора
убедитесь, что эпилирующая головка (2)
чистая.

• Всегда надевайте на эпилирующую
головку массирующую насадку (1).

• Чтобы сменить насадку, нажмите на
боковые ребра.

• Чтобы сменить эпилирующую головку,
нажмите кнопку высвобождения эпили-
рующей головки (6).

Как проводить эпиляцию
Эпилирующая головка (2) оснащена новой 
технологией  Close-Grip Technology для 
обеспечения  эффективности эпиляции 
особенно при удалении коротких волосков: 
40 пинцетов всегда находятся в плотном 
контакте с кожей для удаления даже 
самых коротких волосков. Для максималь-
ной тщательности плавающая головка 
идеально повторяет контуры тела.
Высокочастотная массажная система (1a) 
расслабляет кожу, способствуя 
максимально нежной эпиляции.
Насадка EfficiencyPro сap (1b) помогает 
держать эпилятор в оптимальном положе-
нии к поверхности кожи и обеспечивает 
идеальный результат эпиляции. 

1 Включение
• Нажмите на один из и блокирующих

ключей и поверните переключатель 
по часовой стрелке для выбора 
предпочтительной для вас скорости:
«I»  = максимально мягкая
«II» = максимально эффективная

• Подсветка «smartlight» загорается и
работает непрерывно пока прибор 
работает. Яркий дневной свет позво-
ляет увидеть даже самые тонкие 
волоски, делая эпиляцию максималь-
но эффективной.

2 Как правильно держать эпилятор
• Немного натяните кожу на эпилируе-

мом участке.
• Убедитесь, что эпилирующая головка

между массажными роликами  плотно 
соприкасается с кожей.

• Плавающая массирующая насадка
точно следует контурам тела в про-
цессе эпиляции.

• Медленно без надавливания ведите
эпилятор в направлении против роста 
волос. Поскольку волосы могут расти 
в различных направлениях, можете 
проводить эпилятором в разных 
направлениях. Пульсирующие движе-
ния массажных роликов расслабляют 
кожу до и после прохождения эпили-
рующей головки.

• Если Вы используете эпилятор уже
не первый раз, можете снять массаж-
ные ролики (1а) и надеть насадку 
EfficiencyPro cap (1b) для ускорения 
процесса эпиляции.

3 Эпиляция ног 
Производите эпиляцию ног снизу вверх 
по голени. Держите ногу вытянутой во 
время эпиляции с обратной стороны.
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4 Эпиляция подмышками и в зоне 
бикини
Для  эпиляции подмышками и в зоне 
бикини была разработана специальная 
насадка (8), устанавливаемая на эпили-
рующую головку (2).
Следует учитывать, что, особенно 
в начале, эти зоны особенно чувстви-
тельны, поэтому мы рекомендуем 
выбрать скорость «I» для нескольких 
первых процедур проведения эпиляции.
При повторном использовании 
чувствительность кожи уменьшится. Для 
максимального комфорта эпиляции, 
длина волосков должна быть 2–5 мм. 
Перед эпиляцией тщательно очисти те 
данные области, чтобы удалить остатки 
дезодоранта. Затем, промакивающими 
движениями, чтобы избежать 
раздражения, осушите кожу полотенцем. 
При эпил яции подмышечной впадины 
руку необходимо держать вытянутой 
вверх для того, чтобы кожа была 
натянутой.
После эпиляции кожа особенно 
чувствительна, поэтому избегайте 
использовать любые раздражаю щие 
вещества, такие как дезодо ранты, 
содержащие алкоголь.

Защита от перегревания
Во избежание перегревания предусмот-
рена функция автоматического выключе-
ния прибора после 8 секунд постоянного 
горения красного индикатора.  В этом 
случае поверните переключатель назад 
в положение «0» и позвольте прибору 
остыть.

5 Чистка эпилирующих головок
После эпиляции выньте эпилятор из
розетки и прочистите эпилирующую
головку. 

a Очистка щеточкой:
 Cнимите исполь зуемую насадку, а 

затем очистите ее с помощью щеточки.
Для очистки пинцетов используйте 
щеточку, смоченную спиртом.Очистите 
пинцеты с помощью щеточки с тыльной 
стороны эпилирующей головки, повора-
чивая барабан вручную. После очистки 
наденьте выбранную Вами насадку 
обратно на эпилирующую головку.

b Очистка под проточной водой:
После каждого использования прибора 
для эпиляции в ванне или под душем 
очищайте его под проточной водой.
Снимите используемую насадку. Повер-
ните эпилятор эпилирующей головкой 
под струю воды. Затем  нажмите кнопку 
высвобождения эпилирующей головки 
(6). Промойте ее.
Встряхните эпилятор и эпилирующую 
головку, чтобы избавиться от капель 
на поверхности. Положите обе части 
эпилятора на просушку. Перед исполь-
зованием убедитесь, что все детали 
высохли.

Шнур рассчитан на  международный 
стандарт напряжения сети переменного 
тока.

В изделие могут быть внесены изменения 
без объявления.

Электрический эпилятор, тип 5377 с 
сетевым блоком питания тип 5210.

Произведено в Германии для Braun GmbH, 
Frankfurter Strasse 145, 61476, Kronberg, 
Germany/Германия. 
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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.

Использованное устройство не 
должно выбрасываться с общими 
отходами или мусором. Пожалуй-
ста, утилизируйте их через центр 
обслуживания Braun или через соответ-
ствующий 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 ‰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.
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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˛.
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.
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ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡
Керівництво з експлуатації

Наші вироби розроблені відповідно до 
найвищих стандартів якості, функціо-
нальності та дизайну. Ми сподіваємось, 
що Вам сподобається користуватися 
Вашим Braun Silk·épil 7. 

Просимо уважно прочитати керівництво 
з експлуатації до застосування цього 
приладу та зберігати її для подальшого 
використання. 

Braun Silk·épil 7 розроблений для 
видалення небажаного волосся так 
ефективно, ніжно та просто, наскільки 
це можливо. Доведено, що епіляційна 
система видаляє волосся у коренів, 
залишаючи вашу шкіру гладенькою на 
декілька тижнів. Оскільки волосся, що 
виростає знову, стає тоншим та ніжні-
шим, щетини більше не буде.

Важливі зауваження
• З гігієнічних причин не дозволяйте

іншим особам користуватися цим 
приладом. 

• Цей прилад оснащений спеціальним
шнуром з інтегрованим джерелом 
живлення низької напруги за умовами 
безпеки. Не замінюйте та не регулюйте 
жодну його деталь. Інакше може 
виникнути ризик ураження електричним 
струмом.

•  Цей прилад придатний для 
використання у ванній або 
в душі. Для Вашої безпеки 
їм треба користуватися, не 

підключаючи до електромережі.
• Цей пристрій можуть використовувати

діти віком від 8 років і старше та особи з 
обмеженими  фізичними, сенсорними та 
розумовими можливостями 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 усвідомлюють пов’язані з цим 
ризики. Діти не повинні гратися з 
пристроєм. Очищення та обслуговування 
не повинно проводитись дітьми за 
виключенням тих, які старше 8 років і 
знаходяться під наглядом дорослих.

• При ввімкненні ніколи не слід торкатися
приладом волосся на голові, вій, стрічок, 
тощо, для запобігання будь-яких травм, 
а також блокування або пошкодження 
приладу.

• Ніколи не використовуйте епіляційну
голівку без насадки.

Загальна інформація стосовно епіляції
Всі методи для видалення волосся у 
коренів можуть привести до вростання 
волосся та до подразнення (наприклад, 
свербіння, дискомфорт та почервоніння 
шкіри), в залежності від стану шкіри та 
волосся. 
Ця реакція є нормальною та має швидко 
зникнути, але може бути сильнішою, якщо 
Ви видаляєте волосся у коренів вперше, 
або якщо у Вас чутлива шкіра. 

Якщо через 36 годин на шкірі все ще 
проявляються ознаки подразнення, ми 
рекомендуємо Вам звернутися до лікаря.
В цілому, реакція шкіри та відчуття болю 
починає значно зменшуватись при повтор-
ному використанні Silk·épil.

У деяких випадках може проявлятися 
подразнення шкіри, якщо бактерії 
проникають у шкіру (наприклад, під час 
руху приладу по шкірі). Ретельне 
очищення епіляційної голівки перед 
кожним використанням мінімізує ризик 
потрапляння інфекції.
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Якщо ви маєте будь-які сумніви стосовно 
використання цього приладу, просимо 
порадитись з лікарем. У наступних 
випадках цим приладом слід користу-
ватися тільки після попередньої консуль-
тації з лікарем:
– екзема, рани, реакції запаленої шкіри,

як, наприклад, фолікуліт (гнійний
фолікул волосся) та варикозні вени,

– Круглі родимки, зменшений імунітет
шкіри, наприклад, цукровий діабет,
період вагітності, хвороба Рейно,

– Гемофілія, кандіда або імунодефіцит.

Деякі корисні поради
Якщо Ви не використовували епілятор 
раніше або якщо Ви не видаляли волосся 
впродовж тривалого періоду часу, для 
Вашої шкіри потрібен деякий час для адап-
тації до епіляції. Дискомфорт, який Ви 
відчуваєте на початку, значно зменшиться 
при повторному використанні, оскільки 
шкіра пристосовується до процесу.  

Епіляція стає легшою та зручнішою, коли 
волосся має оптимальну довжину 2–5 мм. 
Якщо волосся довше, ми рекомендуємо 
Вам поголити спочатку волосся та 
видаляти вже коротші, нові волоски через 
1 або 2 тижня.  

При першій епіляції, доцільно видаляти 
волосся ввечері для того, щоб почерво-
ніння зникло за ніч. Для розслаблення 
шкіри ми рекомендуємо наносити зволо-
жуючий крем після епіляції.

Тонке волосся, яке повторно росте, 
щільно прилягає до шкіри. Регулярне 
використання масажних губок (наприклад. 
після прийняття душу) або відлущуваль-
ного пілінгу допомагає запобігати вростан-
ню волосся, оскільки ніжний пілінг допома-

гає видалити верхній шар шкіри та тонке 
волосся може проростати через поверхню 
шкіри.

Опис та комплектність

1a Високочастотна система масажу
1b Насадка EfficiencyPro cap
2 Епіляційна голівка 
3 Функція «smartlight»
4 Перемикач з кнопками блокування
5a Індикатор заряду 
5b Індикатор найменшого заряду
6 Кнопка вимкнення 
7 Спеціальний шнур
8 Насадка для епіляції чутливих ділянок 

тіла (не для всіх моделей)

Зарядка епілятора
• Перед використанням зарядіть епілятор.

Для кращого результату ми рекомен-
дуємо використовувати епілятор після
повної зарядки. Вставте шнур та під-
ключіть вимкнений прилад до розетки.
Час зарядки – близько однієї години.

• Зелений індикатор (5а), що блимає,
показує процес зарядки. Повний заряд
акумулятора визначається по постійно
увімкненому індикатору. Після зарядки
використовуйте епілятор, не підклю-
чаючи до мережі.

• Коли увімкнеться червоний індикатор
недостатнього заряду акумулятора (5b),
підключіть прилад до мережі для
підзарядки.

• Повний заряд акумулятора забезпечує
до 40 хв. безперервної автономної
роботи епілятора.

• Використання приладу у воді  може
зменшити час його роботи. Ми рекомен-
дуємо підзаряджати прилад після кож-
ного використання.
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• Найкращий дiапазон температур для
зарядки, використання i зберiгання
приладу складає вiд 15 ˚С до 35 ˚С.
У випадку, якщо температура значно
відрізняється вiд цих меж, час зарядки
може бути довшим i при цьому час
автономної роботи може зменшитись.

Підготовка до …

… використання на сухій шкірі
Ваша шкіра має бути сухою без залишків 
жиру або крему.

… використання в душі та ванній
Прилад може використовуватися для 
епіляції на вологій шкірі навіть під проточ-
ною водою. Переконайтеся, що Ваша 
шкіра досить волога для оптимального 
руху при епіляції. 
Після кожного використання приладу для 
епіляції в ванні або в душі, очищуйте його 
під проточною водою.

• Перед використанням завжди
переконуйтеся в чистоті епіляційної
голівки (2).

• Завжди впевнюйтеся в тому, що
епіляційна голівка має насадку.

• Для зміни насадок натисніть на їхні
поперечні кріплення та зніміть їх.

• Для зміни головок натисніть на кнопку
вимкнення (6).

Процес епіляції

Епiляцiйна голiвка (2) оснащена новою 
технологiєю Close-Grip Technology для 
забезпечення ефективності епіляції 
особливо при видаленнi коротких волосків: 
40 пiнцетiв завжди знаходяться в щiль-
ному контакті зi шкiрою для видалення 
навіть найкоротших волоскiв. Для 
максимальної ефективності плаваюча 

голівка iдеально повторює контури тiла.
Високочастотна система масажу (1a) 
допомагає розслабити шкiру, сприяючи 
максимально нiжнiй епiляцii. 

Насадка EfficiencyPro cap (1b) для швидкої 
епіляції забезпечує максимальний контакт 
зі шкірою та забезпечує оптимальний стан 
використання завдяки своїй гнучкості. 

1 Увімкнення
• Натиснiть на один з блокуючих ключiв

та повернiть перемикач за годинни-
ковою стрiлкою для того, щоб 
вибрати необхідну для вас установку 
швидкостi:
«I»  = максимально м´яка
«II» =  максимально ефективна

• Фунуція «smartlight» вмикається
миттєво та горить, поки прилад 
ввімкнено. Це явище відтворює умови 
майже денного світла, виявляючи 
навіть найтонші волосинки та забез-
печуючи Вам найкращий контроль 
для вдосконаленої ефективності 
епіляції.

2 Використання приладу
• Завжди розтягуйте шкіру при вида-

ленні волосся. 
• Завжди переконуйтеся в тому, що

епілююча частина між масажуючою 
системою контактує з Вашою шкірою. 

• Поворотна насадка автоматично
пристосовується до контурів Вашої 
шкіри.  

• Проводьте приладом повільно,
безперервно рухаючи його, не 
натискаючи проти росту волосся у 
напрямку вимикача. Оскільки волосся 
може рости в різні боки, може також 
бути корисно проводити приладом в 
різних напрямах, щоб досягти опти-
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мальних результатів. Вібруючі рухи 
масажуючої системи стимулюють 
та розслабляють шкіру для ніжнішої 
епіляції. 

• Якщо ви звикли до відчуття епіляції та
віддаєте перевагу швидшому шляху 
усунення волосся, прикріпіть насадку 
EfficiencyPro cap (1b), що замінює 
масажуючу систему (1a).

3 Епіляція ніжок
Видаляйте волосся у напрямку, почи-
наючи зі щиколотки, догори. При вида-
ленні волосся під коліном тримайте ногу 
витягнутою прямо.

4 Епіляція області пахв та бікіні 
Для епіляції під пахвами і в зоні бікіні 
була розроблена спецiальна насадка 
(8), що встановлюється на епiляцiйну 
голiвку (2).
Слiд враховувати, що, особливо спо-
чатку, цi зони надто чутливi, тому ми 
рекомендуємо вибрати швидкiсть «I» 
для декiлькох перших процедур епiляцiї.
При повторному використанні почуття 
болю зменшиться. Для більшої 
зручності забезпечте оптимальну 
довжину волосся 2–5 мм.
Перед видаленням волосся висушіть 
відповідну область для усунення 
залишків (як наприклад, дезодоранти). 
При епіляції пахв тримайте руку 
піднятою таким чином, щоб шкіра була 
натягнута, та проводьте приладом у 
різних напрямах. Оскільки шкіра може 
бути чутливішою одразу після епіляції, 
уникайте використання подразнюючих 
речовин, наприклад, дезодоранти 
з вмістом спирту.

Захист від перегрівання 
Щоб уникнути перегрівання передбачена 
функція автоматичного відключення 

приладу після 8 секунд постійного горіння 
червогого індикатора. В такому випадку 
повернiть перемикач назад в положення 
«0» та дозвольте приладу остигнути.

5 Чищення епіляційної голівки 
Після кожного використання вимикайте 
прилад. Регулярне очищення забезпе-
чує кращу роботу приладу.

a Чищення щіточкою:
Вийміть насадку та очистіть її щіточкою. 
Ретельно очистіть пінцети з тильної 
сторони голівки епілятора щіткою, 
змоченою в спирті. При цьому поверніть 
елемент пінцета вручну. Цей метод 
чищення забезпечує найкращі гігієнічні 
умови для епіляційної голівки.

b Чищення під проточною водою:
Після кожного використання приладу 
для епіляції в ванні або в душі, 
очищуйте його під проточною водою.
Вийміть насадку. Тримайте прилад за 
епіляційну голівку під проточною водою. 
Потім натисніть на кнопку вимкнення (6) 
для зняття епіляційної голівки (2). 
Ретельно струсіть епіляційну голівку 
та прилад для забезпечення повного 
витікання води з обох пристроїв. Обидва 
пристрої мають повністю висохнути. 
До повторного встановлення слід 
впевнитись, що ці пристрої повністю 
висохли. 

Щодо електротехнічних вимог, будь-ласка, 
ознайомтесь зі специфікаціями шнура. 
Спеціальний шнур автоматично адаптує-
ться до будь-якої напруги змінного струму 
у всьому світі.
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ÖÍÓÎÓ„¥˜ÌÂ ÔÓÔÂÂ‰ÊÂÌÌfl
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ï¥ÒÚËÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË, 
˘Ó ÔÂÂÁ‡fl‰Ê‡˛Ú¸Òfl. Ç ¥ÌÚÂÂ-
Ò‡ı Á‡ıËÒÚÛ Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó 
ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡, ÔÓÒËÏÓ ÌÂ ÍË‰‡ÚË ªı 
‰Ó ÍÓÁËÌË Á ‰ÓÏ‡¯Ì¥ÏË ‚¥‰ıÓ‰‡ÏË Ô¥ÒÎfl 
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl терміну ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl. ÇË 
ÏÓÊÂÚÂ Á‰‡ÚË ªı ‰Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ 
‡·Ó ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ Á·ÓÛ, ˘Ó 
ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ‚‡¯¥È Í‡ªÌ¥.

Комплектація приладу може змінюватися 
виробником без попереднього 
повідомлення.

Eлектричний епілятор Braun типу 5377 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.

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 
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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; 

– 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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