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Руководство по эксплуатации
Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими
стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что
Вам понравится новая бритва Braun.
Предупреждение
Бритва снабжена сетевым адаптером низкого напряжения. Не
заменяйте и не модифицируйте никакие детали адаптера. Это может
привести к поражению электрическим током.
Не используйте бритву с порванной сеткой или поврежденным шнуром
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.

Описание и комплектность
1 Бреющая сетка и режущий блок
2 Триммер для подравнивания длинных волос
3 Кнопка режима точного бритья (« ») (только для моделей
390cc/370cc)
4 Кнопка включения/выключения
5 Индикатор зарядки (зеленый)
6 Индикатор низкого уровня зарядки (красный)
7 Индикатор чистки бритвы (желтый)
8 Индикатор замены сетки и режущего блока
9 Разъем подключения бритвы к электросети
10 Сетевой адаптер
11 Футляр (только для моделей 390cc/370cc)
12 Защитная насадка (только для моделей 350cc)

Зарядка бритвы
Оптимальный диапазон температуры воздуха для зарядки бритвы
от 15 °C до 35 °C. Не подвергайте бритву воздействию температуры
выше, чем 50 °C в течение длительного периода времени.
13
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• При подключении бритвы к электрической сети используйте сетевой
адаптер (10).
• При первой зарядке аккумулятора или если бритва не использовалась в течение нескольких месяцев, заряжать бритву следует не
менее 4 часов. Последующие зарядки будут занимать у вас около
часа.
• Полная зарядка аккумулятора обеспечивает до 45 минут
непрерывной работы бритвы в зависимости от густоты щетины.
• Аккумулятор достигнет своей максимальной емкости после нескольких циклов зарядки/разрядки.
• Быстрая 5-ти минутная зарядка аккумулятора (используйте сетевой
адаптер (10)) позволяет зарядить аккумулятор на один сеанс бритья.
• Если аккумулятор не заряжен, Вы можете использовать бритву,
только подключив ее к электросети посредством сетевого адаптера.
Индикаторы зарядки (5)
Индикаторы зарядки зеленого цвета указывают на уровень заряда
аккумуляторов. Зеленый индикатор мигает, когда бритва заряжается
или включается. Когда бритва полностью заряжена, все индикаторы
зарядки непрерывно горят зеленым светом, при условии, что бритва
включена.
Индикатор низкого уровня зарядки (6)
Красный сигнал индикатора загорается при низком уровне зарядки
аккумулятора электробритвы. Вам должно хватить времени завершить
бритье.

А Бритье
Нажмите кнопку включения/выключения (4) как показано на картинке.
Плавающие бреющие сетки автоматически адаптируются ко всем
контурам Вашего лица.
Триммер для подравнивания длинных волос (2)
Для подравнивания бакенбардов, усов или бороды, выдвиньте триммер
вперед.
Режим точного бритья (« ») (3) (только для моделей 390cc/370cc)
Для более точного и эффективного бритья на труднодоступных участках
роста волос (например, под носом), переведите кнопку (3) в правое
14
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положение « » (фиксация). Интегрированный триммер и одна из сеток
будет зафиксированы ниже своего уровня для большего удобства при
бритье.
Рекомендации для чистого бритья
Для достижения лучшего результата Braun рекомендует следовать
трем простым правилам:
1. Мы рекомендуем бриться до умывания.
2. Держите бритву под прямым углом (90°) к коже.
3. Натяните кожу и перемещайте бритву в направлении против
роста волос.

В Ухаживайте за своей бритвой правильно
Индикаторы чистки бритвы
Рекомендуется проводить чистку с помощью устройства Clean&Renew
(Чистки и Подзарядки) после каждого сеанса бритья. В этом случае
желтый индикатор чистки бритвы (7) будет гореть непрерывно.
Если чистка не была произведена, через некоторое время индикатор
погаснет. Бритва автоматически начнет отсчет времени, которое
должно пройти до следующего сеанса чистки, начиная с этого
момента.
Автоматическая чистка
Сразу, как только Вы поместите бритву в устройство Clean&Renew
(Чистки и Подзарядки), процесс чистки и подзарядки начнется
автоматически. Ручная чистка бритвы рекомендуется только в случае,
если устройство Clean&Renew не доступно, например, если вы путешествуете.
Ручная чистка бритвы
Бреющая головка легко промывается под струей воды.
Внимание: Отключите бритву от электрической сети перед тем,
как начать чистить бритву под струей воды.
Регулярный уход за бритвой обеспечит Вам лучшее качество бритья на
протяжении всего периода эксплуатации бритвы. Чистка бритвы под
струей воды – легкий и быстрый способ содержать бритву в чистоте.
• Отсоедините бритву от электрической сети и включите ее (бритва
должна работать от аккумулятора). Ополосните бреющую головку
15
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под струей горячей воды. Вы можете также использовать жидкое
мыло без абразивных частиц. После того, как Вы смоете пену, подержите работающую бритву под струей воды еще некоторое время.
• Затем выключите бритву, снимите бреющую сетку и режущий блок и
позвольте им высохнуть.
• Если Вы регулярно чистите бритву под струей воды, наносите раз в
неделю на сетку и режущий блок (1) и триммер для длинных волос (2)
каплю светлого машинного масла.
В качестве альтернативы, Вы можете чистить бритву с помощью
щеточки:
• Выключите бритву. Удалите сетку и режущий блок (1) и аккуратно
постучите ими по плоской поверхности.
• Используя щеточку, очистите внутреннюю часть бреющей головки.
Не чистите щеткой сетку и режущий блок, так как это может
повредить их.
Индикатор замены сетки и режущего блока / Сброс
Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо
регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока (1).
Замену рекомендуется производить при включении индикатора замены
сетки и режущего блока (8) или по мере износа, но не реже, чем
каждые 18 месяцев.
Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать Вам в
течение последующих 7 сеансов бритья о необходимости замены сетки
и режущего блока. После этого показания дисплея бритвы будут
автоматически сброшены.
После замены сетки и режущего блока (1), нажмите на кнопку
включения/выключения (4) и удерживайте ее не менее 5 секунд для
сброса счетчика.
При этом индикатор замены сетки и режущего блока мигает и
выключается после окончания сброса. Ручной сброс можно произвести
в любое время.
Уход за аккумулятором
Для поддержания максимальной емкости аккумулятора, бритву
необходимо полностью разряжать (путем обычного использования)
примерно один раз в 6 месяцев.
После этого полностью зарядите бритву.
16
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C Устройство Clean&Renew
Устройство Clean&Renew разработано для чистки, подзарядки и
хранения Вашей бритвы. Рекомендуем чистить бритву с помощью
данного устройства ежедневно. В течение автоматического процесса
чистки бритва остается включенной и выключается при достижении
наилучшего результата чистки. Специальная формула чистящей
жидкости содержит небольшое количество масел, поэтому в процессе
очистки детали бритвы также получают необходимую смазку.
Важно
• Для подключения бритвы к электросети используйте только тот
сетевой адаптер, который был в комплекте.
• Чтобы избежать утечки чистящей жидкости, устанавливайте
устройство чистки и подзарядки на ровной, устойчивой поверхности.
• Не размещайте устройство на зеркальной, лакированной или
полированной поверхностях, не храните устройство рядом с отопительными и нагревательными приборами, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
• Устройство содержит воспламеняющуюся жидкость. Держите
устройство вдали от источников возгорания. Не курите рядом с
устройством.
• Держите в месте, недосягаемом для детей. Не заполняйте
картриджи повторно. Используйте только оригинальные картриджи
Braun.

Описание и комплектность
1
2
3
4
5

Кнопка старт/сброс
Контактная дуга
Кнопка замены картриджа
Индикатор уровня
Чистящий картридж

Перед использованием устройства Clean&Renew
Установка картриджа
• Нажмите кнопку замены картриджа (3) для открытия корпуса.
• Поместите картридж на плоскую, устойчивую поверхность (например,
стол). Осторожно снимите заглушку картриджа. Плавно поместите
картридж в основание устройства до упора.
17
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• Медленно закройте корпус устройства чистки и подзарядки
Clean&Renew, надавив на него до щелчка.
Замена картриджа
Для замены картриджа с чистящей жидкостью нажмите на кнопку
замены картриджа, немного подождите пока корпус устройства чистки
и подзарядки Clean&Renew откроется, и удалите использованный
картридж.
Прежде чем выбросить использованный картридж, закройте его
отверстие с помощью заглушки от нового картриджа, так как
использованный картридж содержит остатки загрязненной чистящей
жидкости.

Устройство Clean&Renew
• Устройство Clean&Renew подключается к электрической сети с
помощью специального электрического шнура регулируемой длины,
который позволяет экономить пространство. После каждого сеанса
бритья выключайте бритву и помещайте бритву в устройство бреющей головкой вниз.
• Нажмите на кнопку старт/сброс (1) чтобы начать процесс чистки.
Желтый индикатор будет гореть в течение всего процесса.
• Не прерывайте процесс чистки бритвы во время использования
устройства чистки и подзарядки Clean&Renew. Преждевременно
извлеченная из устройства чистки и подзарядки Clean&Renew
непросохшая бритва непригодна для бритья. Тем не менее, если
необходимо прервать процесс, нажмите на кнопку старт/сброс (1).
• Когда очистка закончена, желтый свет погаснет. Оставьте бритву в
станции для сушки. Сушка занимает несколько часов, ее
длительность зависит от климатических условий. После этого бритва
готова к использованию. Чтобы достать ее, нужно нажать кнопку
«старт / фиксация».
• При ежедневном использовании устройства чистки и подзарядки
Clean&Renew чистящего картриджа хватает примерно на 30 циклов
чистки. Когда уровень индикатора чистящей жидкости (4) достигает
нижней границы « », жидкости хватит примерно на 5 сеансов
чистки. Затем картридж следует заменить. При ежедневном использовании устройства чистки и подзарядки Clean&Renew необходимо
заменять картридж примерно каждые 4 недели.
• Гигиеническая чистящая жидкость содержит изопропиловый спирт,
который после вскрытия картриджа начинает медленно испаряться в
18
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Керівництво з експлуатації
Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості,
функціональності та дизайну. Сподіваємося, Вам сподобається
користуватися Вашою новою бритвою від Braun.
Увага!
До комплекту Вашої бритви входить спеціальний шнур живлення
з вмонтованим блоком запасного енергопостачання на випадок збоїв
напруги. Не можна замінювати чи зачіпати жодну з деталей, оскільки
це може призвести до ураження електричним струмом.
Не використовуйте бритву з пошкодженою сіткою або спеціальним
шнуром живлення.
Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі
зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями 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.

Опис та комплектність
1 Сіточка для гоління та ріжучий блок
2 Тример для довгого волосся
3 Перемикач режимів комфортного гоління (« »)
(тільки для 390сс/370сс)
4 Вимикач (увімкн./вимкн.)
5 Лампочки-індикатори заряджання (зелені)
6 Лампочка-індикатор низького заряджання (червона)
7 Лампочка-індикатор чищення (жовта)
8 Лампочка-індикатор заміни ріжучих частин
9 Гніздо живлення бритви
10 Спеціальний шнур
11 Футляр (тільки для 390сс/370сс)
12 Захисний ковпачок для сітки(тільки для 350сс)

Заряджання
Оптимальна температура середовища під час заряджання від 15 °C до
35 °C. Не допускайте перебування бритви тривалий час при температурах, вищих за 50 °C.
22
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• За допомогою спеціального шнура (10) підключіть бритву до
електричної мережі. Мотор при цьому повинен бути вимкнений.
• Заряджаючи бритву вперше, або у випадку, якщо бритва не
використовувалася протягом декількох місяців, слід проводити
зарядку безперервно не менше 4 годин. Подальші заряджання
триватимуть близько 1 години.
• Повна зарядка дозволяє голитися до 45 хвилин без застосування
електричного шнура. Цей час може змінюватись, залежно від росту
Вашої щетини.
• Повної зарядки можна досягти лише після кількох циклів заряджання/
розряджання.
• Для бритви є достатнім 5-хвилинне швидке заряджання (за допомогою спеціального шнура (10)).
• У разі розряджання акумуляторних батарейок, Ви можете голитися,
підключивши бритву до електричної мережі за допомогою спеціального шнура.
Лампочки-індикатори (5)
Лампочки-індикатори зеленого кольору вказують на статус зарядження
батарейок. Якщо бритва заряджається або увімкнена, зелені лампочкиіндикатори починають блимати. Коли бритва повністю заряджена, усі
зелені лампочки-індикатори горять рівно, зазначаючи, що бритва
підключена до електричної мережі.
Лампочка-індикатор низького заряду (6)
Червоний сигнал індикатору вмикається при низькому рівні зарядки
акумулятора електробритви. Вам має вистачити часу, щоб завершити
гоління.

А Гоління
Щоб увімкнути бритву, натисніть на кнопку вимикача (4).
(Див. малюнок). Сіточка для гоління рухається максимально вільно,
автоматично пристосовуючись до кожного контору вашого обличчя.
Тример для довгого волосся (2)
Щоб підстригти бакенбарди або бороду на потрібну довжину, слід
висунути тример для довгого волосся.
Перемикач режимів комфортного гоління (« ») (3)
(тільки для 390сс/370сс)
Для точних рухів у зонах, складних для гоління (на приклад: під носом),
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плавно поверніть перемикач праворуч (3) на позицію « ».
Рух центрального тримеру та однієї сіточки уповільниться.
Маленькі поради для ідеального гоління
Для досягнення найкращих результатів Braun радить дотримуватись
3-х простих правил:
1. Голитися слід завжди перед умиванням.
2. Завжди тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри.
3. Натягуйте шкіру і голіться проти напрямку росту щетини.

B Як підтримувати бритву у відмінному стані
Індикатор чищення
Вашу бритву слід чистити кожного дня у станції Clean&Renew
принаймні тоді, коли жовта лампочка-індикатор чищення (7) світиться
рівно після гоління. Якщо цього не зробити, жовта лампочка через
деякий час вимкнеться. Електрична апаратура бритви допустить, що
бритву почистили вручну та лічильник часу, необхідного для наступного
чищення, перезапуститься.
Автоматичне чищення
Знаходячись у пристрої Clean&Renew, бритва чиститься автоматично
(див. «C Пристрій Clean&Renew»). Ручне чищення рекомендується
лише коли пристрій Clean&Renew недоступний, наприклад під час
подорожі.
Ручне чищення
Голівку бритви можна чистити під струменем водопровідної води.
Увага: Вимкніть бритву з електричної мережі, перш ніж починати
її чищення водою.
Регулярне чищення забезпечує краще гоління. Промивання голівки
бритви під струменем води після кожного гоління є легким та простим
способом залишати бритву чистою:
• Увімкніть бритву (без шнура) та промийте голівку під струменем
гарячої води. Можна також використовувати рідке мило без абразивних частинок. Змийте всю піну та залиште бритву попрацювати ще
декілька секунд.
• Після цього вимкніть бритву, зніміть сіточку для гоління та ріжучий
блок (1), потім дайте розібраним частинам просохнути.
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C Пристрій Clean&Renew
Пристрій Clean&Renew розроблений для чищення, заряджання та
зберігання Вашої бритви.
Чистіть Вашу бритву кожного дня за допомогою пристрою
Clean&Renew. Для кращого результату протягом автоматичного
процесу чищення, бритва періодично вмикається та вимикається.
Оскільки спеціальний розчин для чищення містить невелику кількість
мастильної речовини, Ваша бритва отримує необхідне змащення під
час процедури чищення.
Важливо
• Використовуйте лише той шнур живлення, який входить до комплекту
Вашої бритви.
• Щоб запобігти протіканню рідини для чищення, завжди ставте станцію на рівну поверхню. Коли встановлено картридж для чищення, не
можна нахиляти, різко зміщувати та переміщувати блок.
• Не ставте пристрій у дзеркальні шафи, над батареями або на поліровані та вкриті лаком поверхні. Не залишайте під прямими променями
сонця.
• Пристрій для чищення містить легкозаймисту речовину, тому його
слід тримати подалі від джерел вогню. Не палити поруч.
• Зберігати у місцях недоступних для дітей. Не перезаряджайте
картридж. Користуйтеся лише справжніми багаторазовими картриджами Braun.

Опис та комплектність
1
2
3
4
5

Кнопка вмикання/вимикання
Контакти, що з’єднують станцію з бритвою
Кнопка для підняття при заміні картриджа
Індикатор рівня
Картридж для чищення

Перед використанням пристрою Clean&Renew
Установка картриджу
• Натисніть на кнопку (3), щоб відкрити корпус.
• Встановіть картридж для чищення на рівній горизонтальній надійній
поверхні (наприклад, на столі). Обережно зніміть кришку з картриджа.
Обережно опустіть картридж всередину пристрою до кінця.
• Повільно закрийте корпус, тиснучи вниз, поки він не стане на місце.
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Заміна картриджа для чищення
Натиснувши на кнопку для підняття, щоб відкрити корпус, зачекайте
кілька секунд.
Перш ніж викинути відпрацьований картридж, пересвідчіться, що Ви
закрили його отвір кришкою нового картриджа, оскільки відпрацьований картридж міститиме забруднений розчин для чищення.
Використаний картридж можна викинути у корзину з домашніми
відходами.

Робота станції Clean&Renew
• Приєднайте станцію Clean&Renew за допомогою спеціального шнура
до електричної розетки. Спеціальне гніздо, розташоване на задній
панелі, регулюється для збереження вільного місця. Після кожного
гоління, вимикайте бритву та ставте її у станцію Clean&Renew
голівкою вниз лицевою стороною.
• Натисніть кнопку запуску (1), щоб заблокувати та підключити бритву.
Розпочнеться процес чищення. Жовта лампочка-індикатор блиматиме протягом повного процесу.
• Не переривайте процес чищення, оскільки бритва залишиться
вологою та непридатною до використання. Однак, якщо необхідно
зупинити програму, натисніть на кнопку вмикання/вимикання (1).
• Коли очищення буде закінчено, жовте світло згасне. Залиште бритву
в станції для сушки. Сушіння займає кілька годин, його тривалість
залежить від кліматичних умов. Після цього бритва готова до
використання. Щоб дістати її, потрібно натиснути кнопку «вмикання/
вимикання».
• Картриджа для чищення повинно вистачати приблизно на 30 циклів
чищення. Коли індикатор рівня (4) досягне відмітки « », рідини,
що залишилася у картриджі, вистачить приблизно ще на 5 циклів
чищення. Також картридж слід замінювати при щоденному використанні приблизно кожні 4 тижні.
• Гігієнічний розчин для чищення у картриджі містить ізопропанол, який
після відкриття картриджа повільно випаровуватиметься в повітря.
Будь-який картридж, якщо ним не користуються щодня, необхідно
замінювати приблизно раз на 8 тижнів.
• Картридж для чищення також містить мастильні речовини, які після
чищення можуть залишати сліди на голівці бритви. Однак, ці сліди
легко можна усунути, протираючи ганчіркою або м’якою серветкою.
• Періодично протирайте корпус вологою серветкою, особливо отвір
для бритви.
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