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êÛÒÒÍËÈ
Руководство по эксплуатации
Наши изделия отвечают самым высоким требованиям качества,
функциональности и дизайна. Надеемся, Вам понравится Ваша новая
электробритва Braun.
Предупреждение
Ваша электробритва снабжена шнуром питания со встроенным сетевым
адаптером, подающим низкое напряжение. Не пытайтесь заменить
какие-либо детали этого устройства или экспериментировать с ним; в
противном случае Вы подвергаете себя риску поражения электрическим
током.
Не эксплуатируйте прибор, если повреждена бреющая сетка или шнур
сетевого адаптера.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)
с пониженными физическими, чувственными или умственными
способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании
прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны
находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
Маслёнка
Храните вне досягаемости детей. Не использовать в пищу. Утилизировать
соответствующим образом.

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

Защитная крышка бреющей сетки
Бреющая сетка
Режущая головка
Кнопка фиксации бреющей сетки
Выключатель
Триммер для длинных волос
Индикатор зарядки аккумулятора (зелёный)
Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора (красный)
(только в модели 199s)
Шнур питания со встроенным сетевым адаптером

Зарядка
Оптимальная температура окружающей среды для зарядки составляет от
15 °C до 35 °C.
• Если Вы заряжаете устройство в первый раз, или если Вы не пользовались
устройством несколько месяцев, оно должно заряжаться в течение 4 часов.
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• Во время зарядки бритвы загорается световой сигнал индикатора. Когда
батарея полностью зарядится, индикатор выключается. Через некоторое
время он начнёт мигать, что характеризует полный заряд батареи. Это
может кратковременно происходить при зарядке, если батарея была
полностью разряжена.
• После полной зарядки бритвы разрядите её путём обычного использования, а затем снова полностью зарядите. Все последующие зарядки будут
занимать около 1 часа.
• Полная зарядка обеспечивает до 40 минут работы без подключения
к сети, в зависимости от индивидуальных особенностей щетины. Однако
максимальная ёмкость аккумулятора достигается только после нескольких циклов зарядки/разрядки.
• В случае полной разрядки батарей Вы можете побриться, подключив
бритву к электрической розетке посредством сетевого адаптера.
• Красный индикатор низкого уровня заряда аккумулятора (7) (только
в модели 199s) начнёт мигать, когда батарея начнёт разряжаться. У Вас
будет время закончить бритьё.
• 5-минутной зарядки хватит, чтобы побриться один раз.

Бритьё
Сначала снимите защитную крышку бреющей сетки (1a), затем включите
бритву при помощи выключателя (4).
Тримминг
Для того чтобы подравнять баки, усы или бороду, выдвиньте вверх триммер
для длинных волос (5), предварительно сняв защитную крышку бреющей
сетки (1a).
Советы по оптимизации бритья
Braun рекомендует следовать трём простым советам для достижения
наилучшего качества бритья:
1. Всегда брейтесь перед умыванием.
2. Всегда держите бритву под прямым углом (90°) к поверхности кожи.
3. В процессе бритья слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении
против роста волос.

Чистка бритвы
Бритву можно чистить под струёй проточной водопроводной воды.
Предупреждение: Прежде чем чистить устройство под струёй воды,
отключите его от источника электроэнергии.
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Регулярная чистка бритвы обеспечивает лучшее качество бритья. Можно
легко поддерживать чистоту бреющей головки, ополаскивая её под струёй
воды из-под крана после каждого бритья:
• Включите бритву (без шнура питания) и ополосните бреющую головку под
проточной горячей водой. Можно использовать жидкое мыло, не
содержащее абразивных веществ. Смойте всю пену и дайте бритве
поработать ещё несколько секунд.
• Теперь выключите бритву и нажмите кнопки фиксации бреющей сетки (3).
Снимите сетку и режущую головку. Дайте разобранным деталям просохнуть.
Вы также можете чистить бритву при помощи щёточки (прилагается):
• Выключите бритву. Снимите бреющую сетку и очистите её, постучав
о твёрдую поверхность. При помощи щёточки очистите внутреннюю
поверхность бреющей головки бритвы. Не используйте щеточку для
чистки бреющей сетки или режущего блока, так как это может повредить
их.

Поддержание бритвы в оптимальном состоянии
Если Вы регулярно чистите бритву под струёй проточной воды, раз
в неделю наносите каплю машинного масла на триммер для длинных волос
и бреющую сетку.
Обеспечение работоспособности аккумуляторов
Чтобы обеспечить оптимальную ёмкость аккумуляторных батарей,
необходимо примерно раз в 6 месяцев полностью разряжать их (пользуясь
бритвой). Затем нужно зарядить батареи на полную ёмкость.
Не подвергайте бритву воздействию температуры, превышающей +50 °C,
в течение длительного периода времени.
Замена рабочих деталей
Для обеспечения 100%-ной эффективности бритья рекомендуется
заменять сетку и режущую головку каждые 18 месяцев или по мере их
износа. Заменяйте обе детали одновременно, чтобы обеспечить более
гладкое бритьё и уменьшить вероятность раздражения кожи.
(Бреющая сетка + режущий блок: 30В)

Предупреждение экологического вреда
Это устройство содержит аккумуляторные батареи. В интересах
защиты окружающей среды, пожалуйста, не выбрасывайте их в
корзину с бытовыми отходами после окончания срока эксплуатации.
Вы можете сдать их в сервисный центр Braun или соответствующий
пункт приёма утильсырья.
Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.
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Электротехнические требования – смотрите надпись на шнуре питания
Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и лишению
гарантии.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским
стандартам безопасности и гигиены.
Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по
эксплуатации.
Электрическая бритва Braun Series 1 199s-1,197s-1,195s-1, Тип 5742/5743.
Изготовлено в Китае для Браун ГмбХ/Braun GmbH,
Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany.
RU: Импортер/Служба потребителей: OOO «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20.
BY: Импортер: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул.
Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь,
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.
É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ BRAUN
ÑÎﬂ ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚË˛ Ì‡ ‰‚‡ „Ó‰‡, Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡,
Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËﬂ Î˛·˚Â Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚,
‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎËÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ
«é Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ».
É‡‡ÌÚËﬂ Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒﬂ ÔÂ˜‡Ú¸˛
Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌ‡) Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ оригинального
руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡ﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï
Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ
ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÙËÏÓÈ BRAUN ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ, Ë „‰Â
ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË ‰Û„ËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ÌÂ
ÔÂÔﬂÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ.
É‡‡ÌÚËﬂ ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ (ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ) Ë ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
(Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂÚÍË Ë ÂÊÛ˘Â„Ó ·ÎÓÍ‡) ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËﬂ.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËﬂ ÚÂﬂÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒﬂ ÌÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï
44
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Ì‡ ÚÓ ÎËˆÓÏ, Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË,
ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ
ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËﬂ Û·˚ÚÍÓ‚,
ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒﬂ, ÂÒÎË Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ Á‡ÍÓÌÌÓÏ
ÔÓﬂ‰ÍÂ.
êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ
ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ „‡‡ÌÚË˛.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „. «é á‡˘ËÚÂ Ô‡‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ» ÙËÏ‡ BRAUN ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËﬂ
‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
àÁ‰ÂÎËﬂ BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏË
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ë ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË
Ô‡‚ËÎ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓÂ Ç‡ÏË ËÁ‰ÂÎËÂ BRAUN, ÏÓÊÂÚ
ËÏÂÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ˜ÂÏ ÒÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò êÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ.
ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËﬂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
– ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎﬂı;
– Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË;
– ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ);
– ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ;
– ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ;
– ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÔÓ ‚ËÌÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËﬂ „˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ÌÛÚË ÔË·ÓÓ‚);
– ‰Îﬂ ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, – ‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ËÏË ËÎË
ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, Î˛·˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â
ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË (ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚˚ÚÂÍ‡ÌËﬂ ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË);
– ‰Îﬂ ·ËÚ‚ – ÒÏﬂÚ‡ﬂ ËÎË ÔÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÒÂÚÍ‡.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ! éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È É‡‡ÌÚËÈÌ˚È í‡ÎÓÌ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ËÁ˙ﬂÚË˛ ÔË
Ó·‡˘ÂÌËË ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îﬂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ
ÂÏÓÌÚ‡ É‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï í‡ÎÓÌÓÏ ·Û‰ÂÚ ﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÓË„ËÌ‡Î ãËÒÚ‡
‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ ¯Ú‡ÏÔÓÏ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡. íÂ·ÛÈÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ
‰‡Ú˚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ „‡‡ÌÚËË ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ‚ÂÏﬂ
Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË
ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚
àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8 800 200 20 20
(Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).
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ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡
Керівництво з експлуатації
Наші вироби відповідають найвищим вимогам якості, функціональності і
дизайну. Сподіваємося, Вам сподобається Ваша нова електробритва Braun.
Попередження
Ваша електробритва забезпечена спеціальним з’єднувальним шнуром
вбудованим джерелом безпечного електроживлення, що подає низьку
напругу. Не намагайтеся замінити будь-які деталі цього пристрою або
експериментувати з ним, оскільки це може призвести до ураження
електричним струмом.
Не експлуатуйте прилад, якщо пошкоджена бриюча сітка або з’єднувальний
шнур.
Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей)
із зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або
за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під
контролем або не проінструктовані про використання приладу особою,
відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під контролем для
недопущення гри з приладом.
Баночка з олійкою
Зберігати подалі від дітей. Не використовувати в їжу. Утилізувати як побутові
відходи.

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

Захисна кришка бриючої сітки
Бриюча сітка
Ріжуча голівка
Кнопка фіксації бриючої сітки
Вимикач
Тример для довгого волосся
Індикатор зарядки акумулятора (зелений)
Індикатор низького рівня заряду акумулятора (червоний)
(лише у моделі 199s)
Спеціальний з’єднувальний шнур

Зарядка
Оптимальна температура довкілля для зарядки складає від 15 °C до 35 °C.
• Якщо Ви заряджаєте пристрій вперше, або якщо Ви не користувалися
пристроєм декілька місяців, він повинен заряджатися протягом 4 годин.
• Під час зарядки бритви спалахує світловий сигнал індикатора. Коли
батарея повністю заряджена, індикатор вимикається. Через деякий час
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він почне періодично блимати, що характеризує повний заряд батареї. Це
також може короткочасно відбуватися при зарядці після того, як батарея
була повністю розряджена.
• Після повної зарядки бритви розрядіть її шляхом звичайного використання, а потім знову повністю зарядіть. Всі подальші зарядки займатимуть
близько 1 години.
• Повна зарядка забезпечує до 40 хвилин роботи без підключення до
мережі, залежно від індивідуальних особливостей щетини. Проте максимальна ємкість акумулятора досягається лише після декількох циклів
зарядки/розрядки.
• В разі повної розрядки батарей Ви можете поголитися, підключивши
бритву до електричної розетки за допомогою спеціального з’єднувального
шнура.
• Червоний індикатор низького рівня заряду акумулятора (7) (лише у моделі
199s) почне блимати, коли батарея почне розряджатися. У Вас буде час
закінчити гоління.
• 5-хвилинної зарядки вистачить, аби поголитися один раз.

Гоління
Спочатку зніміть захисну кришку бриючої сітки (1a), потім увімкніть бритву
за допомогою вимикача (4).
Тримінг
Для того, щоб підрівняти баки, вуса або бороду, висуньте вгору тример для
довгого волосся (5), заздалегідь знявши захисну кришку бриючої сітки (1a).
Маленькі поради для ідеального гоління
Braun рекомендує слідувати трьом простим порадам для досягнення
найкращої якості гоління:
1. Завжди голіться перед умиванням.
2. Завжди тримайте бритву під прямим кутом (90°) до поверхні шкіри.
3. В процесі гоління злегка натягуйте шкіру і голіться в напрямі проти
зростання волосся.

Чищення бритви
Бритву можна чистити під струменем проточної водопровідної води.
Попередження: Перш ніж чистити пристрій під струменем води,
відключіть його від джерела електроенергії.
Регулярне чищення бритви забезпечує кращу якість гоління. Можна легко
підтримувати чистоту бриючої голівки, полоскаючи її під струменем води
з-під крану після кожного гоління:
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• Увімкніть бритву (без електрошнура) і сполосніть бриючу голівку під
проточною гарячою водою. Можна використовувати рідке мило, що не
містить абразивних часточок. Змийте всю піну і дайте бритві попрацювати
ще декілька секунд.
• Тепер вимкніть бритву і натисніть кнопки фіксації бриючої сітки (3). Зніміть
сітку і ріжучу голівку. Дайте розібраним деталям просохнути.
Ви також можете чистити бритву за допомогою щіточки (додається):
• Вимкніть бритву. Зніміть бриючу сітку і очистіть її, постукавши об тверду
поверхню. За допомогою щіточки очистіть внутрішню поверхню бриючої
голівки бритви. Однак не можна чистити сіточку для гоління або ріжучий
блок щіткою, оскільки це може їх пошкодити.

Підтримка бритви в оптимальному стані
Якщо Ви регулярно чистите бритву під струменем проточної води, раз на
тиждень наносьте краплю світлого машинного масла на тример для довгого
волосся і бриючу сітку.
Забезпечення працездатності акумуляторів
Аби забезпечити оптимальну ємкість акумуляторних батарей, необхідно
приблизно раз на 6 місяців повністю розряджати їх (користуючись бритвою). Потім потрібно зарядити батареї на повну ємкість. Не піддавайте
бритву дії температури, що перевищує +50 °C, протягом тривалого періоду
часу.
Заміна робочих деталей
Для забезпечення стовідсоткової ефективності гоління рекомендується
замінювати сітку і ріжучу голівку кожні 18 місяців або у міру їх зношування.
Замінюйте обидві деталі одночасно, аби забезпечити гладеньке гоління і
зменшити ймовірність подразнення шкіри.
(Бриюча сітка + ріжучий блок: 30В)

Екологічне попередження
Цей пристрій містить акумуляторні батареї. На користь захисту
довкілля, будь ласка, не викидайте їх в корзину з побутовими
відходами після закінчення терміну експлуатації. Ви можете здати
їх в сервісний центр Braun або відповідний пункт прийому вторинної
сировини.
Вміст може бути змінений без попереднього повідомлення.
Електричні специфікації вказані на спеціальному з’єднувальному шнурі.
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äÓÎË ÔËÒÚ¥È ÒÚ‡ÌÂ ÌÂÔË‰‡ÚÌËÏ ‰Îﬂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌﬂ, ·Û‰¸ Î‡ÒÍ‡, ‚¥‰ÌÂÒ¥Ú¸ ÈÓ„Ó
‰Ó ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ ÔËÁÌ‡˜ÂÌËı ‰Îﬂ ˆ¸Ó„Ó Ï¥Òˆ¸, ﬂÍ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Û Ç‡¯¥È Í‡ªÌ¥.
Бритва т.м. Braun Series 1, 199s-1, 197s-1, 195s-1, тип 5742, 5743
Виготовлено в Китаї для Браун ГмбХ: Braun Electric (Shanghaj) Co Ltd., Lu
Chun Road 475-495, MInghang, Shanghaj 200245, P.R. of China.
Адреса в Україні: ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна», Україна,
04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А.
Тел. (0-800) 505-000.
Товар використовувати за призначенням, відповідно до інструкції
з експлуатації.
Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі
(в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою
цифрою року виготовлення, інші дві цифри є порядковим номером тижня у
році.
Гарантія – 2 роки.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнані.

É‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’ﬂÁ‡ÌÌﬂ виробника
Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту
придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або
неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.
èÓÚﬂ„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË безкоштовно ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎﬂıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ,
Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û ·Û‰¸-ﬂÍ¥ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥ ‰ÂÙÂÍÚË,
‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ ﬂÍ¥ÒÚ˛ Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚ ‡·Ó ÒÍÎ‡‰‡ÌÌﬂ.
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÂÏÓÌÚÛ ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ë¥· ÏÓÊÂ ·ÛÚË
Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÔÓ Á‡ıËÒÚ Ô‡‚
ÒÔÓÊË‚‡˜¥‚.
É‡‡ÌÚ¥ﬂ Ì‡·Û‚‡π ÒËÎË ÎË¯Â, ﬂÍ˘Ó ‰‡Ú‡ ÍÛÔ¥‚Î¥ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπÚ¸Òﬂ ÔÂ˜‡ÚÍÓ˛ Ú‡
Ôi‰ÔËÒÓÏ дилера (Ï‡„‡ÁËÌÛ) Ì‡ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓÏÛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌ¥ Ç„aun ‡·Ó
Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓª ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª Çr‡un, ﬂÍ‡ Ú‡ÍÓÊ
ÏÓÊÂ ·ÛÚË „‡‡ÌÚiÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ñﬂ „‡‡ÌÚ¥ﬂ ‰¥ÈÒÌ‡ Û ·Û‰¸-ﬂÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ ﬂÍÛ ˆÂÈ ‚Ë¥· ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂπÚ¸Òﬂ
представником компанії виробника ‡·Ó ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÏ дистриб’ютором, Ú‡ ‰Â
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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.
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