
90
66

50
32

/V
I-1

9

90665032_Chameleon_Euro.indd   190665032_Chameleon_Euro.indd   1 04.06.19   14:3004.06.19   14:30

Stapled booklet, 148 x 210 mm, 88 pages (incl. 8 pages cover), Cover: 200 g/m², 
2c = black + Pantone 876U )

Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00136773 Rev 001 Effective Date 2019-06-06 Printed 2019-12-06 Page 1 of 88Business Use - P&G AUTHORIZED POA-00136773 Rev 001 Effective Date 2019-06-06 Printed 2019-12-06 Page 1 of 88



73

Нашите продукти са разработени, за да отгова-
рят на най-високите стандарти за качество, 
функционалност и дизайн. Надяваме се, че 
изпитвате цялостно удоволствие да използвате 
Вашия Braun Silk·épil 9 Flex.
Моля, прочетете внимателно инструкциите за 
употреба, преди да използвате уреда, и ги 
запазете за справка в бъдеще.

Важно

 • Този уред се предоставя с комплект 
кабели, в които е интегриран тран-
сформатор (Safety Extra Low Voltage) 
(8). Не заменяйте или подправяйте 
която и да е от частите му, в проти-
вен случай съществува риск от 
токов удар. 
 • Използвайте само захранване тип 
Braun 492 .
 • Не отваряйте уреда! 
 • Този уред е подходящ за упо-

треба във вана или под душ. 
Поради съображения за безопас-
ност, може да се използва само без-
жично.
 • Този уред може да се използва от 
деца над 8 години и хора с намалени 
физически, сетивни или умствени 
възможности, или липса на опит и 
знание, само ако са наблюдавани, 
инструктирани за безопасната упо-
треба на уреда и разбират възмож-
ните опасности. Деца не трябва да 
играят с уреда. Почистването и 
потребителската поддръжка не 
трябва да се извършва от деца.

Предупреждения

 • От хигиенични съображения не споделяйте 
този уред с други лица.

 • Когато е включен, уредът никога не трябва да 
влиза в контакт с косата на главата, мигли, 
ленти за коса и др., за да се предотврати вся-
каква опасност от нараняване, както и за пре-
дотвратяване на блокиране или повреда на 
уреда.

Описание

  1a  Приставка за високочестотен масаж
  1b  Приставка за контакт с кожата 

  2  Eпилираща глава
  3  Smart / SensoSmartTM светлинен индикатор
  4  Бутон за захранване 
  5  Бутон за скорост 
  6  Светлинен индикатор за заряд 
  7  Бутон за освобождаване 
  8  Захранване 
  9  Приставка за оформяне
10  Тример гребен (3 mm)
11  Бръснеща глава 
12  Адаптер за четка
13  Ексфолиращи четки с предпазна приставка *
14  Подложка за дълбок масаж *
* не при всички модели

Бутон за захранване 

За да включите и изключите уреда, натиснете 
бутона за захранване (4). 
Когато е включен, светлинният индикатор Smart 
light (3) свети, за да осигури добра видимост на 
фините косъмчета. 

Контрол на натиска SensoSmartTM (E)

Когато натискате прекомерно, лампата 
SensoSmart (3) свети в червено. Тази функция е 
разработена, за да осигури най-добри резул-
тати при епилиране, когато използвате накрай-
ника за масаж (1а). За да я активирате, 
натиснете и задръжте бутона за включване (4), 
докато спре примигването в бяло и червено 
(10 секунди).
По същия начин можете да деактивирате тази 
функция. 

Заключване при пътуване (D)

За да активирате заключването за пътуване, 
натиснете бутона за захранване в продължение 
на 3 секунди, докато звуков сигнал потвърди 
успешното активиране. За да отключите 
устройството, натиснете бутона за захранване 
отново в продължение на 3 секунди. Освобо-
дете бутона за захранване, когато уредът запо-
чне да работи. Отключването може да се 
извърши и чрез зареждане. 

Бутон за скорост 

Натиснете бутона за скорост (5), за да прев-
ключвате между ...
скорост II:  режим на захранване (по подразби-

ране) и
скорост I: режим на нежно третиране 

Как се сменят главите

Изключете уреда, натиснете бутона за осво-
бождаване (7) и свалете главата. Прикрепете 
друга глава.

Зареждане

Преди употреба, заредете уреда за 2 часа, като 
използвате захранването (8). 

Български
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Светлинен индикатор за заряд (6) 

Мигащо бяло: в момента се зарежда
Бяло за 5 секунди:   напълно заредено
Жълто:  остават още около 15 минути 

заряд
Мигащо жълто: презаредете

Времето на работа е до 50 минути, когато се 
използва в рамките на 24 часа след зареждане. 
Презаредете, когато жълтата светлина за заряд 
се включи или когато моторът е напълно спрял. 
Бързо зареждане за 15 минути ще осигури 
10 минути време на работа. 
Най-добрата температура на средата при 
зареждане, използване и съхранение е между 
15 и 35 °С. Извън този диапазон зареждането 
може да отнеме повече време.

Вградената акумулаторна батерия може да 
бъде сменена в оторизиран сервизен център на 
Braun, когато е достигнала края на полезния си 
живот.

Епилиране (А) 

Полезни съвет за начинаещи

 • Ако досега не сте използвали епилатор, може 
да отнеме известно време, докато кожата Ви 
се адаптира към епилацията. В началото се 
епилирайте всяка седмица, за да намалите 
дискомфорта. 

 • Начинаещи потребители трябва да се епили-
рат вечер, така зачервяването ще изчезне 
през нощта. За успокояване на кожата препо-
ръчваме след епилация да нанесете хидрати-
ращ крем.

 • Епилирането е по-лесно и по-удобно, когато 
косъмът е с дължина между 0,5–3 mm. Ако кос-
мите са по-дълги, препоръчваме да намалите 
дължината им. 

 • Ексфолирането избягва врастване на космите 
и осигурява оптимални условия за епилация. 

 • Препоръчваме използването на накрайника за 
масаж (1а) с активирана функция SensoSmart.

Подготовка 

Употреба върху суха кожа: Кожата Ви трябва да 
бъде подсушена и по нея да няма масла или 
крем.

Употреба върху мокра кожа: Уверете се, че 
кожата е много влажна, за да постигнете опти-
мални условия за плъзгане на уреда.
Преди употреба винаги проверявайте дали 
епилиращата глава (2) е чиста и дали на нея 
има приставка.

Начин на епилиране

Винаги изпъвайте кожата си, докато се епили-
рате. Приплъзвайте уреда с бавно и продължи-

телно движение, без натиск, срещу растежа на 
косъма в посока на светлинния индикатор.

В зависимост от модела, налице са различни 
приставки за епилиране:
Приставка за масажиране (1а):
 за оптимален комфорт на кожата 
Приставка за контакт с кожата (1b):
за повишена ефективност 
Приставка за оформяне (9):
за по-малки зони за епилиране, напр. лице 

Крака:
Когато епилирате зоната зад коляното, дръжте 
крака си изпънат.

Чувствителни зони:
Първо почистете и внимателно подсушете 
чувствителните зони, за да премахнете оста-
тъци (като дезодорант). Когато епилирате 
подмишницата, дръжте ръката си вдигната, 
така че кожата да бъде изпъната и приплъз-
вайте уреда в различни посоки. Тъй като кожата 
може да бъде по-чувствителна веднага след 
епилация, избягвайте употребата на дразнещи 
вещества, като дезодоранти с алкохол.

Лице:
Преди епилация почистете добре кожата с 
дезинфекциращ тоник, съдържащ алкохол. 
Опънете кожата си с едната си ръка и бавно 
насочвайте епилатора с другата си ръка по 
посока на светлинния индикатор.

Почистване на епилиращата глава

След употреба изключете уреда и почистете 
епилиращата глава: 
Свалете капачката (1а/b). Почистете пинсетите, 
като ръчно завъртате елементът с пинсетите. 
Свалете главата на епилатора и внимателно 
потупвайте, за да премахнете космите от 
вътрешната страна на главата. 

Ако е необходимо цялостно почистване, 
можете да държите уреда с епилиращата глава 
под гореща течаща вода. Махнете епилира-
щата глава и я разклатете, за да премахнете 
останалата вода. Проверете дали е напълно 
суха, преди да я поставите отново.

Обща информация за епилацията

Всички методи за премахване на косми от 
корена могат да доведат до раздразнения на 
кожата (напр. сърбеж, дискомфорт и зачервя-
ване на кожата) в зависимост от състоянието на 
кожата и космите. Това е нормална реакция и 
би следвало да изчезне бързо, но може да бъде 
и по-силна при премахване на косми от корена 
през първите няколко пъти или при чувстви-
телна кожа. 
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Обикновено, след многократна употреба, реак-
цията на кожата и чувството за болка значи-
телно намаляват. Ако кожата все още показва 
признаци на раздразнение след 36 часа, пре-
поръчваме да се свържете с Вашия лекар.

За да сведете до минимум риска от инфекция 
или възпаление поради проникване на бакте-
рии в кожата, когато става въпрос за незначи-
телни ранявания, преди всяка употреба почис-
тете добре епилиращата глава и кожата си.
Ако имате съмнения относно употребата на 
този продукт, моля, свържете се с Вашия лекар. 
В следните случаи този уред трябва да се 
използва само след предварителна консулта-
ция с лекар: екзема, рани, кожни реакции на 
възпаление, като фоликулит (гнойни
космени фоликули) и варикозни вени около 
бенки, намален имунитет на кожата, напр. заха-
рен диабет, по време на бременност, болест на 
Рейно, хемофилия, кандида или имунна недос-
татъчност.

Процедури за тяло (B)

Ексфолиращата четка (13) помага за предо-
твратяване на подкожни косъмчета чрез пре-
махване на мъртвите клетки от кожата. Също 
така подобрява резултатите при епилиране, 
когато се използва 1-2 дни преди епилацията. 
Подложката за дълбок масаж (14) спомага за 
подобряване на външния вид на кожата. 

Можете да използвате ексфолиращата четка/
подложката за дълбок масаж всяка седмица 
върху влажна кожа по време на Вашия обичаен 
душ с предпочитания от Вас ексфолиант за 
тяло или душ гел. 
Подложката за дълбок масаж може да се 
използва дори по-често с лосион за тяло или 
масажно масло.
Ако използвате уреда във вана, не го потапяйте 
напълно във водата, тъй като това няма да 
гарантира оптимални резултати.

Начин на употреба

Прикрепете адаптера за четка (12), предоста-
вен заедно с четката (13) или подложката (14). 
Бавно насочвайте уреда с кръгови движения 
върху кожата си, за да я почистите внимателно. 
Избягвайте да го задържате продължително 
върху една и съща част на кожата. Не го използ-
вайте върху лицето си. 

Почистване

След употреба изплакнете четката/подложката 
(13/14) под течаща вода. Ако е необходимо, 
може да се използва течен сапун за цялостно 
почистване.
Силиконовата приставка върху подложката за 

дълбок масаж (14) трябва да се отстрани, за да 
се гарантира, че вътре не е останала вода. 
Преди да оставите ексфолиращата четка (13) за 
съхранение, може да прикрепите предпазната 
приставка.
 

При ежеседмична употреба Ви препоръчваме 
да смените четката/подложката след 12 
месеца. Пълнители (реф. номер 79 Spa) се 
предлагат от Вашия търговец или в Центровете 
за обслужване на Braun или на www.service.
braun.com.

Бръснене (C)

Главата на самобръсначката (11) е създадена за 
бързо и гладко бръснене на крака, подмишници 
и бикини зоната. За оптимални резултати бръс-
ненето трябва да се прави върху суха кожа.
За подстригване на космите до 3 мм дължина, 
прикрепете тример гребена (10) и го насочете 
плътно допрян върху кожата, като отворът е 
срещу посоката на растеж на косъма.

Почистване 

Не почиствайте фолиото на самобръсначките 
с четката, тъй като това може да го повреди. 
Главата на самобръсначката може да се 
почисти под течаща вода. За да изсушите, пре-
махнете бръснещия блок. Смазвайте редовно 
(1. фолио / 2. тримери).

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Този продукт съдържа батерии и 
електрически отпадъци, които подлежат 
на рециклиране. С цел опазване на окол-
ната среда, не изхвърляйте уреда заедно 
с домакинските отпадъци, а го изхвърлете в 
съответния местен пункт за събиране на такива 
отпадъци.

Подлежи на промени без предизвестие.

Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, счи-
тано от датата на покупката. В рамките на гаран-
ционния срок безплатно се отстраняват дефек-
тите 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 офи-
циална разпоредба не забранява да се извърши 
предвиденото гаранционно обслужване. 
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Гаранцията не покрива: повреди от неправилна 
употреба (работа при неподходящо напрежение, 
включване в неподходящ източник на електри-
чески 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 гаранци-
он-ната 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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