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Български

Нашите продукти са проектирани така, че да отговарят на най-високите стандарти 
за качество, функционалност и дизайн. Благодарим Ви за доверието в качеството 
на Braun и се надяваме, че се радвате на вашия нов продукт на Braun.

Прочетете изцяло тези инструкции, те съдържат информация за 

безопасност. Запазете ги за справка в бъдеще .

Предупреждение
Уредът се предоставя със специален комплект кабели, в които 
е интегрирано електрозахранване с безопасно свръхниско 
напрежение. Не заменяйте или подправяйте която и да е от 
частите му, в противен случай съществува риск от токов удар. 
Използвайте уреда само с предоставения комплект специални 
кабели.
Ако на уреда има маркировка  492, можете да го 
използвате с всякакво захранване на Braun с код 492-XXXX.

Този уред е подходящ за почистване под течаща  вода 
и за използване във вана или под душ. Поради съо-
бражения за безопасност, може да се експлоатира 
само безжично.

Изключете уреда от захранването, преди да го използвате с 
вода.
Не се бръснете с повредена мрежа или кабел.
Този уред може да се използва от деца над 8 години и хора с 
намалени физически, сетивни и умствени възможности или 
липса на опит и знание, само ако са наблюдавани, инструкти-
рани за безопасната употреба на уреда и разбират възмож-
ните опасности. Не се разрешава деца да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от 
деца, освен ако те не са над 8 години и под наблюдение.

Самобръсначка

1  Бръснеща глава
2  Бутон за освобождаване на касетата
3  Ключ за блокиране на главата
4  Бутон за вкл./изкл.
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5  Дисплей на самобръсначката
5a  Символ за заключване (при пътуване)
5b  Сегменти на зареждане
5с  Символ на батерията
6  Тример за дълги косми
7  Контакти „самобръсначка към станция“
8  Бутон за освобождаване на тримера за дълги косми
9  Щепсел за захранване на самобръсначката
10  Комплект специални кабели (формата  може да е различна)
11  Поставка за зареждане*
12  Предпазна приставка*
13  Калъф за пътуване*

* не при всички модели

Първо използване и зареждане

За да свържете уреда към електрически контакт, пъхнете специалния кабел (10) в 
контакта на самобръсначката (9) или в поставката за зареждане (11).

Информация за основните функции

• Пълният заряд осигурява до 50 минути време за бръснене без кабел. Това 
време може да варира в зависимост от растежа на брадата Ви и температурата 
на околната среда.

• Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от 5 °C до 35 °C. 
Батерията може да не се зарежда правилно или изобщо да не се зарежда при 
твърде ниски или твърде високи температури. Препоръчителната температура 
на околната среда за бръснене е от 15 °C до 35 °C.

• Не излагайте уреда на температури по-високи от 50 °C за продължителни 
периоди от време.

• Когато самобръсначката е свързана към електрически контакт, изчакайте малко 
докато дисплеят светне.

Зареждане/нисък заряд

Индикация за състоянието на заряда на батерията (5) се показва на дисплея на 
самобръсначката.
• По време на зареждане, съответният сегмент на зареждане (5b) ще мига.
• Когато самобръсначката е напълно заредена и свързана към електрически 

контакт, всичките 3 зарядни сегмента ще светят за няколко секунди. След това 
дисплеят ще изключи.

• Символът на батерията (5c) ще мига в червено, когато батерията е изтощена. 
Ще можете да завършите вашето бръснене. С изключване на самобръсначката, 
звуков сигнал ще ви напомни за ниския заряд на батерията.

Употреба на самобръсначката

Натиснете ключа за вкл./изкл. (4), за да задействате самобръсначката.
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Съвети за идеално сухо бръснене

За най-добри резултати Braun Ви препоръчва да следвате 3 лесни стъпки:
1. Винаги се бръснете, преди да измиете лицето си.
2. Винаги дръжте самобръсначката под прав ъгъл (90°) върху кожата си.
3. Изпъвайте кожата си и бръснете срещу посоката на растежа на брадата си.

Ключ за блокиране на главата  (блокира главата) 

• За бръснене на труднодостъпни места (напр. под носа) плъзнете ключа за 
блокиране на главата (3) надолу, за да заключите главата на самобръсначката.

• Главата на самобръсначката може да бъде заключена в пет позиции.
• За да промените позицията, движете главата на самобръсначката с палеца и 

показалеца напред и назад. Тя автоматично ще щракне на следващата позиция.

Тример за дълги косми

За да подрежете бакенбарди, мустаци или брада, натиснете и пуснете бутона за 
освобождаване (8) и плъзнете тримера за дълги косми (6) нагоре.

Заключване при пътуване

Символът за заключване (5a) светва на дисплея, когато самобръсначката трябва 
да бъде заключена, за да се избегне нежелано стартиране на мотора (напр. при 
прибиране в куфар).
• Активиране: Самобръсначката се заключва с натискане на ключа за вкл./изкл. 

(4) за 3 секунди. Това се потвърждава със звуков сигнал и символ за заключване 
на дисплея. След това дисплеят изгасва.

• Деактивиране: Самобръсначката се отключва с натискане на ключа за вкл./изкл. 
за 3 секунди.

Почистване

Почистване под течаща вода

• Включете самобръсначката (безжично) и изплакнете бръснещата глава 

под гореща течаща вода, докато всички остатъци бъдат отстранени. 
Можете да използвате течен сапун без абразивни вещества. Изплакнете цялата 
пяна и оставете самобръсначката да работи за още няколко секунди.

• След това изключете самобръсначката, натиснете бутона за освобождаване (2), 
за да свалите бръснещата глава (1) и я оставете да изсъхне.

• Ако редовно почиствате самобръсначката под вода, веднъж в седмицата 
слагайте една капка леко машинно масло върху бръснещата глава.

Самобръсначката трябва да се почиства след всяка употреба с пяна.

Почистване с четка

Изключете самобръсначката. Свалете бръснещата глава (1) и я поставете върху 
равна повърхност. Като използвате четката, почистете вътрешната зона на въртящата 
се глава. Не почиствайте главата с четката, защото това може да я повреди!
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Аксесоари

Braun препоръчва да сменяте бръснещата глава на всеки 18 месеца, за да 
поддържате максималната производителност на Вашата самобръсначка.

Налични при Вашия търговец или в сервизните центрове на Braun:
• Бръснеща глава: 52S/52B 
• Почистващ спрей за самобръсначки Braun

Информация за защита на околната среда

Този продукт съдържа батерии и/или електрически отпадъци, които 
подлежат на рециклиране. С цел опазване на околната среда не 
изхвърляйте уреда с битовите отпадъци, а го предавайте в пунктовете за 
събиране на електрически отпадъци във Вашата държава.

Подлежи на промени без предизвестие.

За електрическите характеристики вижте надписите върху комплекта кабели.

Отстраняване на проблеми

Проблем Възможна причина Решение

Самобръснач-
ката не се 
зарежда 
напълно и про-
дължава да 
мига.

Околната температура е 
извън позволените гра-
ници.

Препоръчителната околна темпера-
тура за зареждане е от 5 °C до 35 °C.

Зареждането 
не започва при 
свързване към 
контакта.

1. Понякога зарежда-
нето започва със 
закъснение (напр. 
след дълъг период на 
съхранение).

2. Околната темпера-
тура е извън позволе-
ните граници.

3. Специалният ком-
плект кабели не е 
включен правилно.

1. Изчакайте няколко минути, ако 
зареждането не започне автома-
тично.

2. Препоръчителната околна темпера-
тура за зареждане е от 5 °C до 35 °C.

3. Специалният комплект кабели 
трябва да щракне.

Неприятна 
миризма от гла-
вата на самоб-
ръсначката.

Главата на самобръс-
начката е почиствана с 
вода.

 При почистване на главата на самоб-
ръсначката само с вода, използвайте 
гореща вода и от време на време 
някакъв течен сапун (без абразивни 
вещества). Свалете бръснещата глава, 
за да я оставите да се изсуши.
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Работните пока-
затели на бате-
рията са нама-
лели 
значително.

1. Мрежата и бръсна-
чите са изхабени, 
което изисква повече 
заряд за всяко бръс-
нене.

2. Бръснещата глава е 
редовно почиствана с 
вода, но не е смаз-
вана.

1. Сменете бръснещата глава.
2. Ако самобръсначката е почиствана 

редовно с вода, нанасяйте капка 
леко машинно масло върху мрежата 
веднъж седмично за смазване.

Работата при 
бръснене е 
намаляла зна-
чително.

1. Мрежата и бръсна-
чите са изхабени.

2. Системата за бръс-
нене е задръстена.

1. Сменете бръснещата глава.
2. Потопете бръснещата глава в 

гореща вода с капка препарат за 
миене на съдове. След това я почис-
тете добре и я измийте. След като 
изсъхне, поставете капка леко 
машинно масло върху мрежата.

Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. 
В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в 
материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по 
преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, 
където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма 
ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши 
предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при 
неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически 
ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната 
работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от 
неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на 
Braun. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и 
подпис в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и 
гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – 
национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или 
www.bgs.bg.
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