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Во время нагрева прибора экран температуры мигает. 
После остановки мигания достигнута выбранная 
температура, и вы можете приступать к моделированию.  

Рекомендуемые температурные установки

Структура волос Окрашенные 

волосытонкая нормальная прочная
120 °C - 150 °C 140 °C - 180 °C 170 °C - 200 °C до 180 °C 

C Использование прибора 

Подготовка

• Перед использованием прибора полностью и равно-
мерно высушите волосы.

• Расчешите волосы расческой с широкими зубцами, 
чтобы волосы не были спутанными.

• Разделите волосы на пряди. Начинайте близко от 
корней. Возьмите тонкую прядку (2–3 см максимум 
или шириной в 2 пальца) и надежно зажмите ее между 
пластинами для моделирования. 

Как выпрямить волосы

• Аккуратно перемещайте прибор по всей длине волос 
с постоянной медленной скоростью, от корней к кончи-
кам, при этом остановки должна составлять не более 
2 секунд. Это обеспечит наилучшее выпрямление без 
повреждения волос. Пластины для моделирования 
обеспечивают легкое и беспрепятственное прохожде-
ние волос. 

• Для улучшения контроля при направлении пряди через 
пластины, вы можете стабилизировать прибор, удержи-
вая его второй рукой в зоне безопасного касания (1). 

• Вы можете слегка подвить кончики волос, повернув 
прибор наружу или внутрь перед тем, как вынуть прядь. 

Как создать небрежные локоны и волны

– Зажмите тонкую прядку у самых корней. 
– Поверните прибор  на половину оборота таким образом, 

чтобы прядка проходила через пластины для моделиро-
вания над зоной активного нагревания. 

– Затем медленно переместите прибор в горизонтальном 
положении к кончикам волос. При протягивании прибора 
до кончиков волос прядка превратится в локон. 

Обратная связь

После завершения выпрямления каждой пряди 
режим SensoCare предоставляет обратную связь.

Скорость (скорость 
выпрямления 
пряди)

Была ли скорость 
выпрямления пряди 
достаточно 
медленной?

правильно J Хорошо, 
продолжайте. 

быстро K Перемещайте 
прибор медленнее. 

очень 
быстро

L Перемещайте 
прибор медленно. 

Влажность 
(уровень влажности 
волос) 

Высушены ли 
ваши волосы 
равномерно?

сухие J Хорошо, 
продолжайте. 

влажные K Вы получите 
лучшие результаты 
на сухих волосах. мокрые L

В случае обнаружения мокрых волос во время 
моделирования символ фена появится как 
в режиме SensoCare, так и в Ручном режиме. 
Температура увеличится как мера обеспечения 
безопасности. 
Это означает, что вам нужно высушить волосы перед их 
выпрямлением. 
Чтобы убрать символ фена, нажмите центральную кнопку. 
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После использования

Отключите прибор, удерживая центральную кнопку в 
течение 2 секунд. На экране появятся две опции: 

 Oтключение
 Oжидание

Для отключения прибора выберите  и подтвердите 
выбор центральной кнопкой. Экран охлаждения (cooling 
down) появится, если штепсельная вилка по-прежнему 
включена в розетку. Когда температура падает до 60 °C, 
экран отключается, и вы можете касаться прибора без 
всякого риска. 

Выберите , если вы хотите возобновить моделирование 
позднее. В ждущем режиме температура снижается до 
100 °C. Чтобы выйти из ждущего режима, нажмите любую 
кнопку. После 30 минут ожидания в ждущем режиме прибор 
отключается автоматически. 

Автоматическое отключение

AЧерез 30 минут работы прибор отключается 
автоматически. Экран охлаждения (cooling down) 
отображается до тех пор, пока температура не 
достигнет 60 °C. 
Пока отображается экран охлаждения (cooling 
down), вы можете возобновить моделирование. Нажмите 
любую кнопку, и вы вернетесь в предыдущий экран.  

Когда экран погаснет, вы можете касаться прибора без 
всякого риска. 

Очистка

Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением 
очистки. Никогда не погружайте прибор в воду. 
Протрите прибор сначала влажной, а затем сухой 
тряпочкой.

В изделие могут быть внесены изменения без 
предварительного уведомления

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”. 
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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, Ë „‰Â ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ 
ËÎË ‰Û„ËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
É‡‡ÌÚËfl ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â 
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ (ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ) 
Ë ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ·ËÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÚÓÍ Ë ÌÓÊÂÈ, ‰ÂÙÂÍÚ˚, 
ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ 
ÔË·Ó‡.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ 
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ ÎËˆÓÏ, Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ 
ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ 
„‡‡ÌÚËË, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò 
„‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl 
Û·˚ÚÍÓ‚, ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ Á‡ÍÓÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ 
Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ „‡‡ÌÚË˛.
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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Українська

Посібник з експлуатації

Наші вироби було спроектовано відповідно до найвищих 
стандартів якості, функціональних можливостей і 
конструктивного використання. Ми сподіваємося, що ви 
отримаєте насолоду від використання Вашого нового 
приладу Braun. Уважно прочитайте цю інструкцію перед 
використанням приладу та збережіть її на випадок 
виникнення необхідності в майбутньому. Дивіться 
відеоролики про цей виріб на сайті www.braun.com. 

Важливо

Приєднайте штепсельну вилку приладу в розетку змінного 
струму та переконайтеся, що напруга в домашній мережі 
відповідає показнику, зазначеному на приладі. 

Цей прилад ніколи не можна використовувати 
поблизу води (Наприклад, наповненої ванни, 
раковини або душу). Не допускайте потрапляння 

рідини на прилад. Після використання завжди виймайте 
вилку з розетки. Прилад небезпеку може бути небезпечним, 
якщо ним користуються біля джерела води, навіть якщо він 
вимкнений. 

Ви можете пошкодити волосся при використанні гарячого 
приладу на вологому волоссі. Завжди рівномірно й повністю 
висушуйте волосся перед використанням приладу. Не 
використовуйте прилад для волосся з хімічною завивкою. 

Не торкайтеся гарячих пластин для моделювання (6) і зони 
активного нагрівання (5) приладу. Не кладіть гарячий стайлер 
на поверхні, які не є термостійкими. 

Для додаткового захисту рекомендується встановити 
режим захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним 
значенням залишкового робочого струму, що не 
перевищує 30 мА в електричному колі вашої ванної 
кімнати. 

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.

Не обгортайте шнур живлення навколо приладу. 
Не згинайте надмірно запобіжник від перекручування 
шнура при використанні або зберіганні приладу. 
Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет 
зношування й пошкодження. Якщо шнур пошкоджений, 
припиніть його використання й віднесіть прилад в 
авторизований центр обслуговування Braun. Виконання 
ремонту некваліфікованим персоналом може привести до 
збільшення ризиків використання для користувача.

Якщо на екрані відображається знак , вийміть 
штепсельну вилку з розетки та віднесіть прилад для 
ремонту в авторизований центр обслуговування Braun. 

Опис 

1 Зона безпечного торкання 
2 Екран 
3 Обертовий шнур із запобіжником від перекручування
4 Панель керування: центральна кнопка 

(увмк./вимкн.; підтвердити), 
кнопки зі стрілками 

5  Зона активного нагрівання
6  Пластини для моделювання із вбудованими 

температурними датчиками
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Використання панелі керування

Устроміть вилку приладу в розетку. Для увімкнення 
тримайте центральну кнопку натиснутою протягом не 
менш 2 секунд. Для переміщення курсора по екрану 
натисніть відповідну стрілку. 
Для підтвердження вибору натисніть на центральну 
кнопку   .
Для повернення на попередній екран натисніть t . 

Щоб запобігти випадковим змінам установок, панель 
керування має автоматичне блокування. Якщо увімкнене 
автоматичне блокування, при натисканні будь-якої кнопки 
на екрані з’являється символ . Для розблокування панелі 
керування натисніть центральну кнопку та утримуйте її не 
менш 1 секунди. 

Перед першим використанням

Виберіть мову і режим роботи: 
Використовуючи стрілки q p, виберіть мову та підтвердіть 
її. Виберіть ü і підтвердіть. 
Потім виберіть один з режимів роботи: режим SensoCare 
або ручний режим (Manual Mode), потім підтвердіть.

A Режим SensoCare 

У режимі SensoCare технологія мікропроцесорних датчиків 
дозволяє постійне регулювання температури залежно від 
потреб вашого типу волосся. Температура моделювання 
не відображається на екрані, але постійно змінюється 
залежно від профілю вашого волосся. Така функція запо-
бігає ушкодженню волосся високими температурами при 
його моделюванні. 

Як встановити профіль / перше використання

Для установки профілю вашого волосся перейдіть до 
екранів довжини волосся (hair length), густоти (thickness) 
і фарбування (coloration) і зробіть вибір відповідно до 
вашого типу волосся. Підтвердіть кожну установку за 
допомогою центральної кнопки та збережіть виконані 
установки, вибравши назву профілю (наприклад, Profile 1). 
Підтвердіть та оберіть «Continue» (продовжити), якщо ви 
прагнете використовувати цей профіль відразу ж. 
Блимаючий символ термометра  показує, що прилад 
нагрівається. Щойно цей символ перестає блимати, то вже 
досягнуто оптимальної температури для моделювання і ви 
можете використовувати прилад. 

Наступне використання

Після збереження профілю (наприклад, Profile 1) наступ-
ного разу екран буде показувати його відразу ж після 
вимикання приладу. Просто зробіть підтвердження, 
і прилад почне прогріватися. 

Редагування профілів

Ви можете додати нові профілі або вилучити вже існуючі. 
Можна зберегти 3 профіля. 
Ви можете змінити свій профіль (наприклад, якщо у вас 
змінилася довжина волосся або фарбування). 

Зміна всіх установок

Якщо ви прагнете виконати скидання всіх установок (мова та 
усі профілі), виберіть «Reset All» (скинути всі налаштування) 
на екрані «Delete Profile» (видалити профіль). 

B Ручний режим 

Ручний режим дозволяє Вам вибрати температуру 
моделювання. 
Обрана температура залишиться незмінною протягом 
усього процесу моделювання, оскільки при цьому в 
ручному режимі буде відключено автоматичний контроль 
температури на базі мікропроцесора. 

Перемістіть курсор у ручний режим («Manual Mode») 
і підтвердіть установку. Відображається значення 
температури за замовчуванням – 160 °C. Використовуючи 
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стрілки q p, ви можете змінити установку температури 
в діапазоні 120 - 200 °C. Під час нагрівання приладу екран 
температури блиматиме. Зупинка блимання свідчить про 
досягнення обраної температури і Ви можете починати 
моделювання.

Рекомендовані температурні установки

Структура волосся Фарбоване 

волоссятонке нормальне густе
120 °C - 150 °C 140 °C - 180 °C 170 °C - 200 °C до 180 °C 

C Використання приладу 

Підготовка

• Перед використанням приладу повністю та рівномірно 
висушіть волосся.

• Розчешіть волосся гребінцем із широкими зубцями, щоб 
волосся не було сплутаним.

• Розподіліть волосся на пасма. Починайте моделювання 
від коренів. Візьміть тонке пасмо (2-3 см максимум або 
шириною в 2 пальці) і надійно затисніть його між пласти-
нами для моделювання. 

Як випрямити волосся

• Акуратно пересувайте прилад по всій довжині волосся 
з постійною повільною швидкістю, від коренів до кінчи-
ків, при цьому зупинки повинні становити не більше 
2 секунд. Це забезпечить найкраще випрямлення без 
ушкодження волосся. Пластини для моделювання 
забезпечують легке та безперешкодне проходження 
волосся. 

• Для поліпшення контролю, при спрямуванні пасом через 
пластини, ви можете стабілізувати прилад, втримуючи 
його другою рукою в зоні безпечного торкання (1). 

• Ви можете злегка підкрутити кінчики волосся, повер-
нувши прилад назовні або всередину перед тим, як 
вийняти пасмо. 

Як створити недбалі локони та хвилі

– Затисніть тонке пасмо біля самих коренів. 
– Поверніть прилад на половину оберту таким чином, щоб 

пасмо проходило через пластини для моделювання над 
зоною активного нагрівання. 

– Потім повільно перемістіть прилад у горизонтальне 
положення до кінчиків волосся. При протягуванні приладу
до кінчиків волосся пасмо перетвориться на локон. 

Зворотній зв’язок

TПісля завершення випрямлення кожного пасма 
режим Sensocare надає зворотній зв’язок.

Speed (швидкість 
випрямлення 
пасм)

Чи була швидкість 
випрямлення 
пасм достатньо 
повільна?

правильно J Добре, 
продовжуйте. 

швидко K Переміщайте 
прилад повільніше. 

дуже 
швидко

L Переміщайте 
прилад повільно. 

Moisture (рівень 
вологості волосся) 

Чи висушене 
ваше волосся 
рівномірно?

сухе J Добре, 
продовжуйте. 

вологе K Ви отримаєте 
кращі результати 
на сухому волоссі. мокре L

У випадку виявлення мокрого волосся під час 
моделювання, символ фена з’явиться як у режимі 
Sensocare, так і в ручному режимі (Manual Mode). 
Температура при цьому збільшиться з метою 
забезпечення безпеки. 
Це означає, що вам потрібно висушити волосся перед 
його повторним  випрямленням. 
Щоб символ фена зник, натисніть центральну кнопку. 
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Після використання

Вимкніть прилад, утримуючи центральну кнопку протягом 
2 секунд. На екрані з’являться дві опції: 

 вимкнення
 режим очікування

Для відключення приладу оберіть  і підтвердіть вибір 
центральною кнопкою. Екран охолодження (cooling down) 
з’явиться, якщо штепсельна вилка як і раніше увімкнена 
в розетку. Коли температура падає до 60 °C, екран 
відключається, і ви можете торкатися приладу без усякого 
ризику. 

Виберіть , якщо ви прагнете відновити моделювання 
пізніше. У режимі очікування температура знижується до 
100 °C. Щоб вийти з режиму очікування, натисніть будь-яку 
кнопку. Після 30 хвилин в режимі очікування, прилад 
вимикається автоматично. 

Автоматичне вимкнення

Через 30 хвилин роботи прилад вимикається 
автоматично. Екран охолодження (cooling down) 
відображається доти, доки температура не досягне 
60 °C. 
Поки відображається екран охолодження (cooling 
down), Ви можете відновити моделювання. Натисніть 
будь-яку кнопку, і ви повернетеся на попередній екран.

Коли екран згасне, ви можете торкатися приладу без 
усякого ризику.

Очищення

Завжди виймайте вилку з розетки перед виконанням 
очищення. Ніколи не занурюйте прилад у воду. 
Протріть прилад спочатку вологою, а потім сухою 
ганчірочкою. 

Виробник залишає за собою право вносити зміни без 
попереднього повідомлення.

Будь ласка не утилізуйте даний прилад разом 
з побутовими відходами після закінчення терміну 
його служби. Віднесіть прилад до Сервісного 
Центру Braun  або у відповідний пункт прийому 
у Вашій країні.
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É‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl виробника
Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи 
з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, 
у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного 
талону на виріб.
èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË безкоштовно ÛÒÛ‚‡πÏÓ 
¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ, Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û 
·Û‰¸-flÍ¥ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥ ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ flÍ¥ÒÚ˛
Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚ ‡·Ó ÒÍÎ‡‰‡ÌÌfl. 
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÂÏÓÌÚÛ ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ë¥· 
ÏÓÊÂ ·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ 
‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÔÓ Á‡ıËÒÚ Ô‡‚ ÒÔÓÊË‚‡˜¥‚. 
É‡‡ÌÚ¥fl Ì‡·Û‚‡π ÒËÎË ÎË¯Â, flÍ˘Ó ‰‡Ú‡ ÍÛÔ¥‚Î¥ 
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl ÔÂ˜‡ÚÍÓ˛ Ú‡ Ôi‰ÔËÒÓÏ дилера (Ï‡„‡ÁËÌÛ) 
Ì‡ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓÏÛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌ¥ Ç„aun ‡·Ó Ì‡ 
ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÓË„¥Ì‡Î¸ÌÓª ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª 
Çr‡un, flÍ‡ Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊÂ ·ÛÚË „‡‡ÌÚiÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ. 
ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‰¥ÈÒÌ‡ Û ·Û‰¸-flÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ flÍÛ ˆÂÈ ‚Ë¥· 
ÔÓÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl представником компанії виробника  ‡·Ó 
ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÏ дистриб‘ютором, Ú‡ ‰Â ÊÓ‰Ì¥ Ó·ÏÂÊÂÌÌfl 
Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥ Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÌÂ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ 
Ì‡‰‡ÌÌ˛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl. 
É‡‡ÌÚ¥fl Ì‡ Á‡Ï¥ÌÂÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ‚ ÏÓÏÂÌÚ 
Á‡ÍiÌ˜ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ª Ì‡ ‰‡ÌËÈ ‚Ëi·. 
É‡‡ÌÚ¥fl ÌÂ ÔÓÍË‚‡π ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎËÍ‡Ì¥ ÌÂ‚iÌËÏ 
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ (‰Ë‚. Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂÎiÍ ÌËÊ˜Â) нормальне 
зношування Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚ ‰Îfl „ÓÎiÌÌfl, ‰ÂÙÂÍÚË, ˘Ó 
ÌÂÁÌ‡˜ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ flÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔËÎ‡‰Û. 
ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‚Ú‡˜‡π ÒËÎÛ, flÍ˘Ó ÂÏÓÌÚ Á‰iÈÒÌ˛πÚ¸Òfl 
ÌÂ ‚ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÓ˛ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÓÒÓ·Ó˛ Ú‡, flÍ˘Ó 
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ÌÂ ÓË„¥Ì‡Î¸Ìi запасні частини 
виробника.
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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