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Русский
Руководство по эксплуатации
Продукты Braun разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и
дизайна. Мы уверены, что Вы останетесь довольны новой бритвой от
фирмы Braun.
Прочитайте полностью эту инструкцию, так как она содержит информацию по безопасности. Храните её
для справки.
Внимание
Данный прибор комплектуется специальным шнуром с вмонтированным
безопасным блоком питания сверхнизкого напряжения. Во избежание поражения электрическим током запрещается заменять или модифицировать
любые его части. Используйте только
специальный шнур, входящий в комплект прибора.
Не пользуйтесь бритвой в случае
повреждения ее шнура электропитания или бреющей сетки.
Данный прибор можно использовать в ванне или в душе.
Из соображений безопасности,
однако, при подобном использовании
нужно обязательно отсоединить от
прибора шнур.
Данный прибор может использоваться
детьми в возрасте от 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими
достаточного опыта и знаний, только
если они находятся под присмотром
или получили необходимые инструкции
по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям
нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить
чистку и осуществлять пользователь-

ское техническое обслуживание,
только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

Описание и комплектность.
1
2
3
4
5
6
7
8

Бреющая сетка
Режущий блок
Кнопка съёма бреющей сетки
Триммер для длинных волос
Кнопка включения/выключения
Индикатор зарядки
Индикатор недостаточной зарядки
Разъём подключения бритвы к
электросети
9 Шнур питания
10 Защитный колпачок

Зарядка
Рекомендуемый температурный диапазон для зарядки бритвы – от 5 °C до
35 °С. Аккумулятор может не заряжаться правильно или не заряжаться
совсем при очень низких или очень
высоких температурах. Не подвергайте
бритву воздействию температуры
свыше 50 °C в течение длительного
времени.
• Подключите выключенную бритву к
электросети с помощью шнура питания (9) и заряжайте ее в течение
хотя бы одного часа.
• Полностью заряженная бритва обеспечивает до 45 минут непрерывной
работы без подключения к электросети в зависимости от густоты
щетины.

Индикаторы зарядки
• Во время зарядки или во время
использования бритвы, индикатор
зарядки (6) светится зелёным.
Когда бритва полностью заряжена,
он будет светиться непрерывно
независимо от того, работает она от
аккумулятора или от сети.
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• Красный индикатор (7) начинает
мигать, когда батарея садится.
Вы должны успеть закончить сеанс
бритья.

Бритье
Нажмите кнопку включения/выключения (5) для включения бритвы.
Выдвижной триммер для длинных
волос
Для подравнивания бакенбардов, усов
или бороды активируйте триммер для
длинных волос (4) движением наверх.
Рекомендации по сухому бритью:
Для достижения лучших результатов
бритья, Braun рекомендует следовать
3 простым правилам:
1. Всегда брейтесь перед умыванием;
2. Старайтесь держать бритву под
углом 90° к коже;
3. Слегка натягивайте кожу и перемещайте бритву в направлении
против роста волос.

Чистка
Регулярная чистка обеспечивает лучший результат бритья. Чистка бритвы
под струёй воды является лёгким и
быстрым способом ухода за бритвой.
• Нажмите на кнопку съёма бреющей
сетки (3), чтобы поднять бреющую
сетку. Не отсоединяйте бреющую
сетку полностью.
• Включите бритву (заранее отсоедините от электросети) и промойте её
бреющую головку под струёй тёплой
воды, пока вся щетина не будет
удалена. Вы можете использовать
жидкое мыло без абразивных частиц.
Смойте остатки пены и оставьте
бритву включённой в течение
нескольких секунд.

• Затем выключите бритву и отсоедините бреющую сетку (1). Далее дайте
разобранной бритве высохнуть.
• Если вы регулярно моете бритву под
струёй воды, раз в неделю рекомендуется наносить каплю смазывающего вещества на бреющую сетку и
триммер для длинных волос.
Альтернативная схема быстрой
очистки бритвы:
• Нажмите на кнопку съема бреющей
сетки (3), чтобы ее приподнять (не
снимайте бреющую сетку полностью).
Включите бритву приблизительно на
5–10 секунд для удаления сбритых
волосков.
• Выключите бритву. Снимите бреющую сетку и постучите ей по плоской
поверхности. Используя щеточку,
очистите внутреннюю часть бреющей
головки. Не используйте щеточку
для чистки бреющей сетки или
режущего блока, так как это может
повредить их.

Уход за Вашей бритвой
Регулярно меняйте режущий блок и
бреющую сетку
Для обеспечения 100% эффективности
бритья рекомендуется заменять одновременно сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или по мере их износа.
Аксессуары
Представлены в магазинах бытовой
техники или в Сервисных центрах Braun:
Бреющая сетка и режущий блок:
№ 51B
Содержание может быть изменено без
предварительного уведомления.
Электрические спецификации
смотрите на специальном шнуре.
41
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Українська
Керівництво по експлуатації

Опис та комплектність.

Продукція нашої компанії відповідає
найвищім стандартам якості, функціональності та має чудовий дизайн.
Сподіваємося, що Вам сподобається
Ваша нова бритва BRAUN.

1 Сіточка для гоління
2 Ріжучий блок
3 Кнопка від’єднання сіточки для
гоління
4 Тример для довгого волосся
5 Кнопка вмикання/вимикання
6 Індикатор заряду
7 Індикатор низького рівня заряду
8 Гніздо живлення бритви
9 Спеціальний шнур живлення
10 Захисний ковпачок

Прочитайте повністю цю інструкцію,
оскільки вона містить інформацію
щодо безпеки. Зберігайте її для
довідки.
Застереження
Ваш прилад оснащений спеціальною
шнуровою установкою, яка має вбудований Безпечний Блок Живлення Наднизької Напруги. Не замінюйте та не
чіпайте будь-які його частини, інакше
існує ризик ураження електричним
струмом. Використовуйте лише
спеціальну шнурову установку, яка
постачається разом з Вашим приладом.
Не голіться, якщо пошкоджено бриючу
сітку або шнур електроживлення.
Цей прилад придатний для
застосування у ванній або
душі. З міркувань безпеки
даний прилад може працювати тільки
бездротово.
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.

Заряджання
Оптимальна температура середовища
під час заряджання від 5 °С до 35 °С.
Акумулятор може не заряджатися
правильно чи не зарядитись зовсім за
дуже низьких або дуже високих температур. Не піддавайте бритву впливу
температури вище 50 °С протягом
тривалого часу.
• á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ
ÔÓ‚Ó‰¥‚ (9), Ô¥‰‘π‰Ì‡ÈÚÂ ‚ËÏÍÌÂÌÛ
ÂÎÂÍÚÓ·ËÚ‚Û ‰Ó ÓÁÂÚÍË ÏÂÂÊ¥
ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌﬂ ÔË Ú‡ Á‡ﬂ‰Ê‡ÈÚÂ
ªª ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê Ó‰Ì¥πª „Ó‰ËÌË.
• èÓ‚Ì‡ Á‡ﬂ‰Í‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜Ûπ ‰Ó
45 ı‚ËÎËÌ „ÓÎ¥ÌÌﬂ ÔË Ó·ÓÚ¥ ‚¥‰
‡ÍÛÏÛÎﬂÚÓ‡. ñÂ ÏÓÊÂ ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚËÒﬂ
‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¥ ÓÒÚÛ
‚ÓÎÓÒÒﬂ.

Індикатори зарядки
Під час зарядки або під час гоління,
індикатор зарядки (6) блиматиме
зеленим. Коли бритва буде повністю
заряджена, зелений індикатор буде
безперервно світися зеленим,
незалежно від того, працює вона від
акумулятора або від мережі.
Червоний індикатор (7) блиматиме,
коли акумулятор буде майже повністю
розряджений.
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Гоління
Щоб ввімкнути бритву, натисніть на
кнопку перемикача (вмик./вимик.) (5).
Тример для довгого волосся
Щоб підстригти бакенбарди або бороду
на потрібну довжину, слід висунути
тример для довгого волосся (4).
Рекомендації щодо сухого
гоління:
Для досягнення кращих результатів
гоління, Braun рекомендує дотримуватися 3 простих правил:
1. Завжди голіться перед вмиванням;
2. Намагайтеся тримати бритву під
кутом 90° до шкіри;
3. Злегка натягуйте шкіру і переміщайте бритву у напрямку проти
росту волосся.

Чищення
Регулярне чищення забезпечує краще
гоління. Промивання голівки бритви під
струменем води після кожного гоління
є простим та швидким способом підтримання її чистоти.
• Натисніть на копку від’єднання
сіточки для гоління (3), щоб підняти
її. Не знімайте сіточку повністю.
• Увімкніть бритву (заздалегідь від’єднайте від електромережі) і промийте
її голівку під струменем теплої води,
поки всі зрізані волоски не будуть
видалені. Ви можете використовувати
рідке мило без абразивних частинок.
Змийте залишки піни та залиште
бритву увімкненою протягом декількох
секунд.
• Після цього вимкніть бритву та
зніміть сіточку для гоління (1). Потім
дайте розібраним частинам просохнути.
• Якщо Ви регулярно чистите бритву
за допомогою води, один раз на тиждень слід наносити краплю легкого

машинного мастила на тример для
довгого волосся та сіточку для
гоління.
Альтернативна схема швидкого очищення бритви:
• Натисніть на кнопку від’єднання
сіточки для гоління (3), щоб підняти
її (не знімайте сіточку повністю).
Ввімкніть бритву приблизно на
5–10 секунд, щоби видалити зрізані
волосинки.
• Вимкніть бритву. Зніміть сіточку для
гоління та вибийте її на горизонтальній
поверхні. За допомогою щіточки
очистіть внутрішню поверхню голівки.
Однак не можна чистити сіточку для
гоління або ріжучий блок щіткою,
оскільки це може їх пошкодити.

Як підтримувати бритву у
відмінному стані
Заміна сіточки та ріжучого блока
Для підтримки 100% ефективності при
голінні, робіть заміну сітки й ріжучої
голівки не рідше, ніж через 18 місяців,
або при їхньому зношуванні.
Витратні матеріали
Можна придбати у Вашого дилера або
у Сервісному центрі Braun:
Сіточка для гоління та ріжучий
блок: 51B

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 ÒÚÓÍÛ
‚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¥.
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