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Русский
Руководство по эксплуатации
Наша продукция разработана в соответствии
с высочайшими стандартами качества,
функциональных возможностей и дизайна.
Мы надеемся, что вам понравится пользоваться эпилятором Silk·épil 7 SkinSpa от Braun.
Внимательно прочитайте данное руководство
перед использованием прибора и сохраните
его на будущее.
Silk·épil 7 SkinSpa от Braun предлагает
комплексную систему для обеспечения
гладкости кожи:
• Эпилирующая головка (2) удаляет с корнем
даже самые короткие волоски (0,5 мм)
• Щетка для пилинга (10a) отшелушивает
ороговевшие клетки при помощи деликатной микровибрации и зрительно улучшает
вид вашей кожи.
Прибор подходит для использования на сухой
и влажной коже.

только под присмотром и после получения
инструкций по его безопасному использованию, а также разъяснения соответствующих
рисков. Нельзя разрешать детям играть с
прибором. Дети могут использовать или
чистить прибор только под присмотром!
• Нельзя касаться включенным прибором
волос головы, ресниц, тканевых лент и
подобных предметов во избежание любого
риска ранения, блокировки или повреждения
прибора.
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Описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Важно
• В целях обеспечения гигиены не позволяйте
другим лицам пользоваться вашим прибором.
• Данный прибор имеет специальный шнур
со встроенным защитным блоком подачи
низкого напряжения. Не заменяйте или не
изменяйте любую часть такого шнура.
В противном случае существует риск поражения электрическим током.
•
Данный прибор подходит для
использования в ванне или душе.
По причинам безопасности в таком
случае его нужно использовать без шнура.
• Дети до 8 лет и лица с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, у которых
нет опыта или знаний для использования
данного прибора, могут пользоваться им
28

•

Массажная система высокой частоты
Эпилирующая насадка
Подсветка Smart light
Переключатель с блокировкой кнопок (4a)
Индикатор уровня зарядки
Кнопка фиксации
Специальный шнур
Насадка для эпиляции на чувствительных
участках (только для моделей 7961, 7931)
Насадка для эпиляции нежелательных
волос на лице (только для моделей
7961, 7931)

10 Насадка для щетки
10a Щетка для пилинга (отшелушивания)
10b Защитная крышка
11
12

Подставка для зарядки
(только для модели 7961)
Щетка для очистки

Зарядка
• Перед использованием прибор необходимо
зарядить. Для достижения оптимального
результата мы рекомендуем всегда пользоваться полностью заряженным устройством.
Используя специальный шнур, подсоеди-

•

•
•

•

ните прибор к штепсельной розетке, при
этом двигатель прибора должен быть выключен. Время зарядки составляет примерно
1 час.
Только для модели 7961: Используя
специальный шнур, подсоедините подставку
для зарядки к штепсельной розетке и
установите на подставку прибор.
Индикатор уровня зарядки (5) мигает зеленым светом (+), это указывает на то, что
прибор заряжается. Когда аккумулятор
полностью заряжен, зеленый индикатор
уровня зарядки горит постоянным светом.
После полной зарядки используйте прибор
без шнура.
Красный мигающий индикатор (–) указывает
на необходимость зарядки прибора.
Подсоедините его к штепсельной розетке
при помощи специального шнура.
Полный заряд обеспечивает 40 минут
работы прибора без шнура.
При использовании прибора во влажных
условиях время работы может сократиться.
Мы рекомендуем заряжать прибор после
каждого использования.
Оптимальная температура для зарядки,
использования и хранения прибора варьируется в диапазоне от 15 °C до 35 °C.
Температура за пределами данного диапазона может быть причиной более длительной зарядки и сокращения времени работы
прибора без шнура.

Защита от перегрева
Для предотвращения маловероятного случая
перегрева прибора в качестве меры обеспечения защиты прибора предусмотрено его автоматическое отключение. Если произошел
перегрев, то индикатор зарядки (5) загорится
красным цветом и через 8 сек. прибор автоматически выключится.
В данном случае отключите прибор в положение «0» (откл) и дайте ему остыть.
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Как пользоваться прибором
Нажимая на блокировку (4a), поверните переключатель (4) по часовой стрелке.
Вы можете выбрать скорость «I» или «II».
Подсветка Smart light (3) горит до тех пор,
пока прибор работает. Благодаря этому лучше
видны тонкие волоски или кожа.
Для смены насадки нажмите кнопку фиксации
(6). Снимите установленную головку и установите новую насадку (10 или 11).

I Эпиляция
Советы по эпиляции
Если вы не пользовались ранее эпилятором
или не выполняли эпиляцию в течение
длительного времени, дайте коже некоторое
время для адаптации. Дискомфорт, испытываемый в начале, значительно снизится при повторном использовании по мере адаптации
кожи к процессу эпиляции.
Для проведения первой эпиляции рекомендуется выбрать вечер, чтобы возможное покраснение кожи исчезло за ночь. Для расслабления
кожи мы рекомендуем нанести увлажняющий
крем после эпиляции.
Эпиляция легче и лучше переносится кожей,
когда длина волосков составляет 0,5–5 мм.
Если у вас волоски длиннее, мы рекомендуем
сначала сбрить их и дать им вырасти, как
минимум, до 0,5 мм.
Использование на сухой коже: кожа должна
быть сухой, без крема.
Использование на влажной коже: Убедитесь,
что кожа достаточно влажная для достижения
оптимального скольжения прибора.
29
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Как выполнять эпиляцию
Убедитесь, что прибор оснащен эпилирующей
головкой (2), системой массажа высокой
частоты (1) или одной из насадок (8, 9).
A Выберите скорость «I» для бережной эпиляции или скорость «II» для эффективной
эпиляции.
B При выполнении эпиляции всегда растягивайте кожу. Убедитесь, что эпилирующая
головка находится в тесном контакте с кожей.
Ведите прибор медленным, постоянным
движением без нажима против роста волос,
в направлении выключателя. Поскольку
волоски могут расти в разных направлениях,
для достижения оптимального результата
ведите прибор в разных направлениях.
Система массажа высокой частоты обеспечивает комфорт коже во время выполнения
эпиляции.
C Эпиляция ног
Выполняйте эпиляцию ног снизу вверх.
При выполнении эпиляции под коленом
выпрямите ногу.
D Эпиляция под мышками и в зоне бикини
Для данного применения была разработана
насадка для эпиляции на чувствительных
участках (8) как дополнительная насадка
на эпилирующую головку (2). Кожа на этих
участках особенно чувствительна к боли
при выполнении эпиляции несколько первых раз. Поэтому мы рекомендуем в течение
нескольких первых раз при выполнении
эпиляции выбирать скорость «I».
При повторном использовании болевые
ощущения будут уменьшаться.
Для обеспечения большего комфорта оптимальная длина волос должна составлять
0,5–5 мм.
Перед выполнением эпиляции тщательно
очистите кожу для удаления остатков косме-

тических средств (например, дезодоранта).
Затем осушите кожу полотенцем. При выполнении эпиляции под мышками держите руку
в поднятом состоянии таким образом,
чтобы кожа была в натянутом состоянии, и
водите прибором в разных направлениях.
Поскольку кожа в этой области может быть
более чувствительной после эпиляции,
избегайте использования раздражающих
веществ, таких как спиртовые дезодоранты.
E Эпиляция на лице
Для удаления любых нежелательных волосков
на лице или в прочих чувствительных зонах
используйте насадку для эпиляции на лице
(9) как дополнительную насадку на эпилирующую головку (2). Для нескольких первых
использований мы рекомендуем вам выбирать скорость «I», чтобы кожа привыкла к
эпиляции в таких чувствительных зонах.
Перед выполнением эпиляции мы рекомендуем очистить кожу дезинфицирующим
тоником с содержанием спирта. При выполнении эпиляции лица одной рукой необходимо натягивать кожу, а другой медленно
вести прибор в направлении выключателя.
F Очистка эпилирующей головки
1 Очистка при помощи щетки для очистки
(12):
Снимите насадку и очистите ее щеткой.
Тщательно очистите пинцеты с задней
стороны эпилирующей головки щеточкой,
смоченной в спирте.
При этом поворачивайте пинцет вручную.
Такой метод очистки обеспечивает наилучшую гигиеническую чистоту эпилирующей
головки.
2 Очистка под струей воды:
После каждого применения прибора в душе
или ванне необходимо промыть его под
струей воды. Снимите крышку и промойте
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эпилирующую головку под струей горячей
воды. Затем нажмите кнопку фиксации (6),
чтобы снять эпилирующую головку.
Встряхните прибор и эпилирующую головку
для удаления избытка воды и дайте деталям
просохнуть перед повторной сборкой.
Общая информация об эпиляции
Все методы удаления волос с корневой частью
могут привести к возникновению раздражения (например, зуду, дискомфорту и покраснению кожи) в зависимости от состояния кожи
и волос. Это нормальная реакция, которая
быстро проходит, но она может быть сильнее
во время первых нескольких раз удаления
волос с корневой частью или в случае чувствительной кожи. Если по истечении 36 часов
раздражение не проходит, обратитесь к врачу.
Обычно реакция кожи и болевые ощущения
значительно уменьшаются при повторном
использовании Silk·épil.
В некоторых случаях может возникнуть
воспаление кожи при попадании бактерий
на кожу (например, при скольжении прибора
по коже). Тщательная очистка эпилирующей
головки перед каждым использованием минимизирует риск инфицирования.
В случае возникновения сомнений относительно использования данного прибора
проконсультируйтесь с врачом. Данный
прибор можно использовать только после
консультации врача относительно следующих
случаев: экзема, ранки, инфекционные поражения кожи, такие как фолликулит (воспаление
волосяного фолликула), варикозное расширение вен, круглые родинки, снижение иммунитета
кожи, например, при сахарном диабете, во
время беременности, при болезни Рейно,
гемофилии, кандидозе или иммунодефиците.

II Пилинг
Советы по пилингу
Щетка для пилинга (10a) была разработана
для всего тела, особенно для ног, рук и зоны
декольте. Однако она не предназначена для
лица. Деликатное действие щетки с количеством более 3000 микровибраций в минуту
эффективно удаляет ороговевшие клетки
кожи, визуально улучшая ее внешний вид.
Вы можете использовать щетку для пилинга
еженедельно на сухой или влажной коже
во время принятия душа. При выполнении
процедуры пилинга в ванне не погружайте
прибор в воду полностью, так как в таком
случае не будут обеспечены оптимальные
результаты.
Использование щетки на влажной коже в
4 раза эффективнее, чем простое нанесение
косметической продукции для пилинга.
Для обеспечения лучшего результата пилинга,
дополнительного комфорта и ухода за кожей
мы рекомендуем использовать щетку для
пилинга на влажной коже с добавлением
скраба для тела или геля для душа.
Как выполнять пилинг
Наденьте щетку для пилинга (10a) на насадку
для щетки (10).
Наденьте насадку для щетки на прибор.
A Выберите скорость «I» для чувствительной
кожи, скорость «II» для нормальной кожи.
B Медленно перемещайте щетку для пилинга
круговыми движениями по коже, очищая ее.
Старайтесь не держать насадку на одном и
том же участке кожи в течение длительного
времени. Не используйте данную насадку
для лица.
Регулярное использование щетки для
пилинга (например, раз в неделю) помогает

минимизировать риск врастания волос:
Ороговевшие клетки кожи удаляются таким
образом, что отрастающие волоски легко
проходят через поверхность кожи.
Мы рекомендуем выполнять пилинг за
1–2 дня до эпиляции.
C Очистка щетки для пилинга
После использования промойте щетку для
пилинга под струей воды.
При необходимости можно промыть ее жидким мылом. Встряхните щетку, чтобы удалить
избыток воды, и дайте ей просохнуть.
Перед тем как отложить щетку для пилинга
на хранение, наденьте защитную крышку
(10b).
D Замена щетки для пилинга
При еженедельном использовании мы рекомендуем заменить блок щетки для пилинга
(10a) через 12 месяцев. Сменные детали
можно приобрести у предприятия розничной
торговли, в центрах обслуживания Braun
или на сайте www.service.braun.com.
В изделие могут быть внесены изменения без
объявления.
Электрический эпилятор для удаления волос
т.м. Braun Silk·epil 7, тип 5377
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам
безопасности и гигиены.
В интересах защиты окружающей среды
после окончания службы прибора не
выбрасывайте его вместе с домашним
мусором. Утилизация прибора может
быть произведенав сервисных центрах Braun
или в соответствующих пунктах утилизации.

30
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Изготовлено в Германии, БРАУН ГмбХ,
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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,
31
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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.
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.

– 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).

ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËﬂ ÌÂ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
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Українська
Наша продукція розроблена відповідно до
найвищих стандартів якості, функціональних
можливостей та дизайну. Ми сподіваємося,
що вам сподобається користуватися
приладом для видалення волосся Silk·épil 7
SkinSpa від Braun.
Уважно прочитайте цю інструкцію перед
використанням приладу та збережіть її на
майбутнє.

роз’яснення відповідних ризиків. Не можна
дозволяти дітям гратися з приладом. Діти
можуть використовувати або чистити прилад
тільки під наглядом дорослих!
• Не можна торкатися увімкненим приладом
волосся голови, вій, стрічок із тканини тощо,
щоб уникнути будь-якого ризику поранення,
блокування або пошкодження приладу.

Опис

Silk·épil 7 Skinspa від Braun пропонує
комплексну систему для забезпечення
гладенькості шкіри:
• Епілююча голівка (2) видаляє з коренем
навіть найкоротші волоски (0,5 мм).
• Щітка для пілінґу (10a) відлущує ороговілі
клітини за допомогою делікатних мікровібрацій.

1
2
3
4
5
6
7
8

Прилад підходить для шкірі сухого та вологого
гоління.

9

Важливо
• З гігієнічних міркувань не дозволяйте іншим
особам користуватися Вашим приладом.
• Даний прилад має спеціальний шнур із
вбудованим захисним блоком подачі низької
напруги. Не замінюйте, або ж не змінюйте
будь-яку частину такого шнура. У протилежному випадку існує ризик ураження електричним струмом.
•
Даний прилад підходить для використання у ванні або душі. З міркувань
безпеки в такому випадку його
потрібно використовувати без шнура.
• Діти до 8 років і особи з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, а також особи, в яких немає
досвіду чи знань для використання даного
приладу, можуть користуватися ним тільки
під наглядом та після отримання інструкцій
з його безпечного використання, а також
32

10 Насадка із щіткою
10a Щітка для пілінґу (відлущування)
10 b Захисна кришка
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11
12

Масажна система високої частоти
Епілююча насадка
Підсвічування Smart light
Перемикач з блокуванням кнопок (4a)
Індикатор рівня зарядки
Кнопка фіксації
Спеціальний шнур
Насадка для епіляції на чутливих ділянках
(тільки для моделей 7961, 7931)
Насадка для епіляції небажаного волосся
на обличчі (тільки для моделей 7961, 7931)

Підставка для зарядки
(тільки для моделі 7961)
Щітка для чищення

Зарядка
• Перед використанням прилад необхідно
зарядити. Для досягнення оптимального
результату ми рекомендуємо завжди користуватися повністю зарядженим пристроєм.
Використовуючи спеціальний шнур, приєднайте прилад до штепсельної розетки, при
цьому двигун приладу повинен бути вимкнений. Час зарядки становить приблизно
1 годину.

• Тільки для моделі 7961: використовуючи
спеціальний шнур, приєднайте підставку для
зарядки до штепсельної розетки і встановіть
прилад на підставку.
• Індикатор рівня зарядки (5) блимає зеленим
світлом (+), це вказує на те, що прилад
заряджається. Коли акумулятор повністю
заряджений, зелений індикатор рівня
зарядки світиться постійним світлом. Після
повної зарядки використовуйте прилад без
шнура.
• Червоний блимаючий індикатор (-) вказує на
необхідність зарядки приладу. Приєднайте
його до штепсельної розетки за допомогою
спеціального шнура.
• Повний заряд забезпечує 40 хвилин роботи
приладу без шнура.
• При використовуванні приладу у вологих
умовах час роботи може скоротитися.
Ми рекомендуємо заряджати прилад після
кожного використання.
• Оптимальна температура для зарядки, використання та зберігання приладу різниться у
діапазоні від 15 °C до 35 °C. Температура за
межами даного діапазону може бути причиною
більш тривалої зарядки та скорочення часу
роботи приладу без шнура.
Захист від перегріву
Для запобігання малоймовірному випадку
перегріву приладу, - як превентивна дія щодо
забезпечення захисту приладу, передбачене
його автоматичне відключення. Якщо стався
перегрів, то індикатор зарядки (5) засвітиться
червоним кольором і через 8 сек. прилад
автоматично вимкнеться.
У цьому випадку відімкніть прилад у положення «0» (вимк.) і дайте йому охолонути.
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Як користуватися приладом
Натискаючи на блокування (4a), поверніть
перемикач (4) за годинниковою стрілкою.
Ви можете вибрати швидкість «I» або «II».
Підсвічування Smart light (3) світиться доти,
поки прилад працює. Завдяки цьому краще
видно тонкі волоски чи шкіру.
Для зміни насадки натисніть кнопку фіксації
(6). Зніміть встановлену голівку та встановіть
нову насадку (10 або 11).

I Епіляція
Поради щодо епіляції
Якщо ви не користувалися раніше епілятором
чи не робили епіляцію протягом тривалого
часу, дайте шкірі якийсь час для адаптації.
Дискомфорт, що відчувається на початку,
значно знизиться під час повторного використання в міру адаптації шкіри до процесу епіляції.
Для проведення першої епіляції рекомендується вибрати вечір, щоб можливе почервоніння
шкіри зникло за ніч. Для розслаблення шкіри
ми рекомендуємо нанести зволожуючий крем
після епіляції.
Епіляція легше та краще переноситься
шкірою, коли довжина волосків становить
0,5–5 мм. Якщо у вас волоски довші, ми
рекомендуємо спочатку поголити їх та дати
їм вирости, як мінімум, до 0,5 мм.
Використання на сухій шкірі: шкіра повинна
бути сухою, без крему.
Використання на вологій шкірі: переконайтеся,
що шкіра достатньо волога для досягнення
оптимального ковзання приладу.
Як робити епіляцію
Переконайтеся, що прилад оснащений епілюючою голівкою (2), системою масажу високої
частоти (1) або однією з насадок (8, 9).
33
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A Виберіть швидкість «I» для дбайливої
епіляції або швидкість «II» для ефективної
епіляції.
B У процесі епіляції завжди розтягуйте шкіру.
Переконайтеся, що епілююча голівка перебуває у тісному контакті зі шкірою.
Ведіть прилад повільним, постійним рухом
без натискання, проти росту волосся, у
напрямку вимикача. Оскільки волоски
можуть рости у різних напрямках, для
досягнення оптимального результату ведіть
прилад у різних напрямках. Система масажу
високої частоти забезпечує комфорт шкірі
під час виконання епіляції.
C Епіляція ніг
Робіть епіляцію ніг знизу нагору. При виконанні епіляції під коліном випряміть ногу.

ючих речовин, таких як спиртові дезодоранти.
E Епіляція на обличчі
Для видалення будь-яких небажаних
волосків на обличчі або в інших чутливих
ділянках використовуйте насадку для
епіляції на обличчі (9) як додаткову насадку
на епілюючу голівку (2). Для кількох перших
використань ми рекомендуємо вам вибирати
швидкість «I», щоб шкіра звикла до епіляції
у таких чутливих ділянках.
Перед виконанням епіляції ми рекомендуємо
очистити шкіру дезінфікуючим тоніком із
вмістом спирту. При виконанні епіляції
обличчя однієї рукою необхідно натягувати
шкіру, а іншою повільно вести прилад у
напрямку вимикача.
F Очищення епілюючої голівки

D Епіляція під пахвами та у ділянці бікіні
Для даного застосування було розроблено
насадку для епіляції на чутливих ділянках (8)
як додаткову насадку на епілюючу голівку
(2). Шкіра на цих ділянках є особливо чутливою до болю при виконанні епіляції протягом кількох перших разів. Тому ми рекомендуємо протягом кількох перших разів при
виконанні епіляції вибирати швидкість «I».
При повторному використанні болісні відчуття
будуть зменшуватися. Для забезпечення
більшого комфорту оптимальна довжина
волосся має становити 0,5–5 мм.
Перед виконанням епіляції ретельно очистіть
шкіру для видалення залишків косметичних
засобів (наприклад, дезодоранту).
Потім висушіть шкіру рушником.
При виконанні епіляції під пахвами тримайте
руку в піднятому стані таким чином, щоб шкіра
була в натягнутому стані, та водіть приладом
у різних напрямках. Оскільки шкіра у цій
ділянці може бути більш чутливою після
епіляції, уникайте використання подразню-

1 Очищення за допомогою щітки для чищення
(12):
Зніміть насадку та очистіть її щіткою.
Ретельно очистіть пінцети із заднього боку
епілюючої голівки щіточкою, змоченою в
спирті. При цьому повертайте пінцет вручну.
Такий метод очищення забезпечує найкращу
гігієнічну чистоту епілюючої голівки.
2 Очищення під струменем води:
Після кожного застосування приладу в душі
або ванні необхідно промити його під струменем води. Зніміть кришку та промийте
епілюючу голівку під струменем гарячої
води. Потім натисніть кнопку фіксації (6),
щоб зняти епілюючу голівку. Потрусіть приладом та епілюючою голівкою для видалення
надлишку води та дайте деталям просохнути
перед повторним збиранням.
Загальна інформація про епіляцію
Усі методи видалення волосся з кореневою
частиною можуть призвести до виникнення
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подразнення (наприклад, свербіння,
дискомфорту і почервоніння шкіри) залежно
від стану шкіри та волосся. Це нормальна
реакція, яка швидко минає, але вона може
бути сильнішою під час перших кількох разів
видалення волосся з кореневою частиною
або у випадку чутливої шкіри. Якщо після
спливання 36 годин подразнення не минає,
зверніться до лікаря. Зазвичай реакція шкіри
та болісні відчуття значно зменшуються при
повторному використанні Silk·épil.
У деяких випадках може виникнути запалення
шкіри при потраплянні бактерій на шкіру
(наприклад, при ковзанні приладу по шкірі).
Ретельне очищення епілюючої голівки перед
кожним використанням мінімізує ризик
інфікування.
У випадку виникнення сумнівів щодо використання даного приладу проконсультуйтеся
з лікарем. Даний прилад можна використовувати тільки після консультації лікаря щодо
таких випадків: екзема, ранки, інфекційні
ураження шкіри, такі як фолікуліт (запалення
волосяного фолікула), варикозне розширення
вен, круглі родимки, зниження імунітету шкіри,
наприклад, при цукровому діабеті, під час
вагітності, при хворобі Рейно, гемофілії,
кандидозі або імунодефіциті.

II Пілінґ
Поради стосовно пілінґу
Щітка для пілінґу (10a) була розроблена для
всього тіла, особливо для ніг, рук і ділянки
декольте. Однак ця щітка не призначена для
обличчя. Делікатна дія насадки з кількістю
більше 3000 мікровібрацій на хвилину
ефективно видаляє ороговілі клітини шкіри,
візуально поліпшуючи її зовнішній вигляд.
Ви можете використовувати щітку для пілінґу
щотижня на сухій або вологій шкірі під час
34
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прийняття душу. При виконанні процедури
пілінґу у ванні не занурюйте прилад у воду
повністю, оскільки в такому випадку не будуть
забезпечені оптимальні результати.
Використання щітки на вологій шкірі у 4 рази
ефективніше, ніж просте нанесення косметичної продукції для пілінґу.
Для забезпечення кращого результату пілінґу,
додаткового комфорту і догляду за шкірою
ми рекомендуємо використовувати щітку на
вологій шкірі з додаванням скрабу для тіла або
гелю для душу.
Як виконувати пілінґ
Приєднайте щітку для пілінґу (10a) до насадки
для щітки (10).
Приєднайте насадку для щітки до приладу.
A Виберіть швидкість «I» для чутливої шкіри,
швидкість «II» для нормальної шкіри.
B Повільно переміщуйте щітку для пілінґу
круговими рухами по шкірі, очищуючи її.
Намагайтеся не тримати щітку на тій самій
ділянці шкіри протягом тривалого часу. Не
використовуйте дану щітку для пiлiнгудля
обличчя.
Регулярне використання насадки для пілінґу
(наприклад, раз на тиждень) допомагає
мінімізувати ризик вростання волосся:
ороговілі клітини шкіри видаляються таким
чином, що волоски, які відростають, легко
проходять через поверхню шкіри.
Ми рекомендуємо робити пілінґ за 1–2 дні
до епіляції.
C Очищення насадки для пілінґу
Після використання промийте щітку для
пілінґу під струменем води. За необхідності
можна промити її з рідким милом. Потрусіть
щітку для пілінґу, щоб видалити надлишок
води, та дайте їй просохнути. Перед тим, як

відкласти щітку на зберігання, надягніть
захисну кришку (10b).
D Заміна насадки для пілінґу
При щотижневому використанні ми рекомендуємо замінити блок щітки для пілінґу (10a)
через 12 місяців. Змінні деталі для цієї щітки
можна придбати у підприємстві роздрібної
торгівлі, у центрах обслуговування Braun
або на сайті www.service.braun.com.
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 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.
Прилад для видалення волосся Braun
Silk·épil 7, Тип 5377
Виготовлено Браун ГмбХ у Німеччині.
Braun GmbH, Waldstrasse 9,
D-74731 Walldürn, Germany.

Дата виготовлення продукції Braun вказана
безпосередньо на виробі (в місці маркування) і
складається з трьох цифр: перша цифра є
останньою цифрою року виробництва, інші дві
цифри є порядковим номером тижня у році.
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Гарантія – 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.
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ñﬂ „‡‡ÌÚ¥ﬂ ‰¥ÈÒÌ‡ Û ·Û‰¸-ﬂÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ ﬂÍÛ ˆÂÈ
‚Ë¥· ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂπÚ¸Òﬂ представником компанії
виробника ‡·Ó ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÏ дистриб’ютором,
Ú‡ ‰Â ÊÓ‰Ì¥ Ó·ÏÂÊÂÌÌﬂ
Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥ Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌﬂ ÌÂ
ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ Ì‡‰‡ÌÌ˛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌﬂ.
É‡‡ÌÚ¥ﬂ Ì‡ Á‡Ï¥ÌÂÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òﬂ ‚
ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÍiÌ˜ÂÌÌﬂ „‡‡ÌÚ¥ª Ì‡ ‰‡ÌËÈ ‚Ëi·.
É‡‡ÌÚ¥ﬂ ÌÂ ÔÓÍË‚‡π ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌﬂ, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥
ÌÂ‚iÌËÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌﬂÏ (‰Ë‚. Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂÎiÍ
ÌËÊ˜Â) нормальне зношування Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚
‰Îﬂ „ÓÎiÌÌﬂ, ‰ÂÙÂÍÚË, ˘Ó ÌÂÁÌ‡˜ÌËÏ ˜ËÌÓÏ
‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ ﬂÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔËÎ‡‰Û.
ñﬂ „‡‡ÌÚ¥ﬂ ‚Ú‡˜‡π ÒËÎÛ, ﬂÍ˘Ó ÂÏÓÌÚ
Á‰iÈÒÌ˛πÚ¸Òﬂ ÌÂ ‚ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÓ˛ ‰Îﬂ ˆ¸Ó„Ó
ÓÒÓ·Ó˛ Ú‡, ﬂÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òﬂ ÌÂ
ÓË„¥Ì‡Î¸Ìi запасні частини виробника.
У випадку пред’явлення рекламації за
умовами даної гарантії, передайте виріб у
повному комплекті згідно опису в оригінальній
інструкції з експлуатації разом з гарантійним
талоном у будь-який сервісний центр, який
офіційно вповноважений представником
компанії виробника.
ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡ÁÓÏ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË
‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÌÌﬂ Á·ËÚÍ¥‚, ÌÂ ‰¥ÈÒÌ¥, ﬂÍ˘Ó Ì‡¯‡
‚¥‰ÔÓ‚i‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÌÂ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Á‡ÍÓÌÌËÏ
˜ËÌÓÏ.
ÇËÔ‡‰ÍË, Ì‡ ﬂÍ¥ ÌÂ ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òﬂ „‡‡ÌÚ¥ﬂ:
– ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌËÏË
Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ÏË;
– використання з професійною метою або з
метою отримання прибутку;
– ÔÓÛ¯ÂÌÌﬂ ‚ËÏÓ„ ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª;
– 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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