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 • Когато уредът е горещ, не го поставяйте 
върху повърхности, които не са 
топлоустойчиви.
 • Не увивайте електрическия кабел около 
уреда. Редовно проверявайте кабела за 
износване или повреда. Ако кабелът е 
повреден веднага преустановете 
използването на уреда. 
 • Ако целият дисплей примигва, това се 
дължи на повреда 
в уреда. Занесете го в най-близкия 
сервизен център на Braun за проверка. 
Поправките от неквалифицирани 
служители могат да доведат до сериозна 
опасност за потребителя. 
 • Уредът може да се използва само върху 
суха коса.

Описание

1 Студен връх
2 Щипка с пружина
3 Лост за отваряне на щипката
4 LC дисплей
5 Селектор за вида на косата 
6 Бутон за включване/изключване
7 Въртящ се кабел (с дължина 2 м.)

Технология за запазване на цвета

Технологията за запазване на цвета с помощта на сатенени 
йони се грижи за така ценното здраве на боядисаната коса, 
като я предпазва от прекомерно изсушаване и увреждане и 
намалява с 50%* загубата на влага при боядисаната коса 
при нейното оформяне. Когато йоните обгръщат косата Ви 
може да се чуе леко пукане. 
За красиви и живи къдрици и вълни, които изглеждат 
по-здрави и блестящи за по-дълго време.

* в сравнение с използването на уреди без Технологията за 
запазване на цвета 

Микропроцесорът в помощ при оформянето 
на косата 

Благодарение на високотехнологичния микропроцесор и 
контролния LС дисплей, Braun Satin Hair Color System Ви 
помага да изберете най-добрата температура за фина, 
нормална или гъста боядисана коса. 

Индивидуална настройка на температурата: С помощта на 
селекторите за вида коса [6] можете да нагласите темпера-
тура за фина, нормална или гъста коса. За нормална и гъста 
коса имате избор между ниска и висока температура. 
 

Начин на работа

 • Включете уреда към електрическата мрежа и натиснете 
бутона за включване/изключване [7] за 1 секунда, за да го 
включите

 • При загряване на дисплея се появяват три примигващи 
сегмента (Фиг. А)

 • След около 45 секунди, се постига минималната темпера-
тура за оформяне на косата и можете да започнете да 
използвате машата. 

 • Със селектора за температурата [6] можете да изберете 
работната температура. При промяна на температурата 
сегментите примигват. Сегментите светят без примиг-
ване, когато е достигната желаната температура. 

Оформяне на косата

Подготовка
 • Уврете се, че косата Ви е напълно суха преди да 
използвате уреда.

 • Срешете се  с гребен с едри зъбци, за да не се оплита 
косата Ви.

 • Разделете косата на кичури. Започнете от върха на 
косата. Захванете косата (кичурът не трябва да е 
по-дебел от 3– 4 см) със щипката. 

Оформяне на къдрици и вълни

 • Внимателно навийте кичура до корените. Задръжте 
няколко секунди преди да го развиете. За най-добри 
резултати, 
леко натиснете лостчето за отваряне на щипката [4], за 
да улесните освобождаването на кичура. За да улесните 
работата си можете да придържате с другата ръка 
студения връх на машата [1].

 • Можете да изправите кичур, който сте навили като го 
захванете с щипката при корените и плъзнете бавно и 
внимателно машата по цялата дължина до връхчетата.

 • С оглед на безопасността уредът се изключва авто-
матично след 30 минути.

 • Просто натиснете бутона за включване/изключване [7], 
ако искате да продължите работата с уреда. 

След приключване на работа с уреда

 • След употреба винаги изключвайте уреда като натиснете 
бутона за включване/изключване [7] за 1 секунда.

 • Не забравяйте, че нагряващият се цилиндър все още е 
горещ. Не го пипайте, за да не се изгорите. След като се 
охлади 20 минути можете да пипате цилиндъра без риск 
от изгаряне.

 • При ползване и по време на охлаждането му, уредът 
винаги трябва да се поставя върху топлоустойчиви 
повърхности.

Почистване

 • Винаги преди почистване изключвайте уреда от 
електрическата мрежа. 

 • Почистете уреда с влажна кърпа и използвайте сух плат, 
за да го подсушите. 

Продуктите в тази инструкцията могат да се променят без 
предизвестие.

ëÎÂ‰ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÍ‡ Ì‡ ÛÔÓÚÂ·‡. äÓ„‡ÚÓ 
ÔËÍÎ˛˜Ë ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÓÚÔ‡‰˙Í˙Ú, ÍÓÈÚÓ 
ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡, ÒÂ Ò˙·Ë‡ ‡Á‰ÂÎÌÓ. á‡·‡Ìfl‚‡ ÒÂ 
ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂË Á‡ ÒÏÂÒÂÌË ·ËÚÓ‚Ë 
ÓÚÔ‡‰˙ˆË. àÁı‚˙ÎflÈÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ò‡ÏÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ Á‡ 
ÚÓ‚‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂË. èÓÚ˙ÒÂÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ 
ÔÓ‚ÚÓÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡.

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. 

PÛÒÒÍËÈ
Продукция нашей компании соответствует самым высоким 
стандартам качества, функциональности и дизайна. 
Мы надеемся, что вам понравится новый прибор фирмы 
Braun.Пожалуйста, перед использованием внимательно 
прочитайте инструкцию.

Внимание
 • Включайте прибор в розетку с переменным током и 
убедитесь, чтобы напряжение  в розетке соответствовало 
напряжению, указанному на приборе.

 •  ùÚÓÚ ÔË·Ó ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl 
‚·ÎËÁË ‚Ó‰˚ (Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ‚‡ÌÌ˚, 
‡ÍÓ‚ËÌ˚ ËÎË ‰Û¯‡). ùÎÂÍÚÓÔË·Ó ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ 
·˚Ú¸ ÏÓÍ˚Ï. Всегда отключайте прибор после 
использования. Не допускайте попадания воды на 
прибор.

 • Для дополнительной защиты рекомендуется установить 
прибор остаточного тока с номинальным остаточным 
током, не превышающим 30 мА в электрической цепи 
вашей ванной комнаты.

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

 • Будьте осторожны при использовании прибора, не 
допускайте чтобы пластины  к коже во избежание ожегов.

 • Не накручивайте сетевой шнур вокруг прибора. 
Периодически проверяйте сетевой шнур на износ и 
повреждение. Если шнур поврежден, не пользуйтесь 
прибором и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Braun. Неквалифицированный ремонт может 
представлять большую опасность для пользователя.

 • Если дисплей начинает  мигать, это означает внутреннюю 
ошибку прибора. В данному случае следует отнести 
прибор в Сервис - центр Braun на проверку. Не пытайтесь 
чинить прибор самостоятельно, это может привести к 
печальным последствиям.

 • Прибор следует использовать только на сухих волосах.

Описание

1 Термоустойчивый наконечник
2 Щипцы
3 Ионизирующий поток
4 Рукоятка
5 Дисплей
6 Кнопка выбора типа волос
7 Кнопка вкл./выкл. 
8 Шнур питания

Технологий сохранения цвета

Технология сохранения цвета совместно с функцией 
ионизации поддерживает здоровье окрашенных волос, 
предотвращая их пересушивание, за счет сохранения 
естественной влаги в процессе укладки до 50%* .Когда ионы 
выпускаются на ваши волосы можно услышать характерное 
потрескивание. Результат – красивые и гладкие волосы 
сияют и выглядят более яркими.

* по сравнению с приборами без технологии сохранения цвета 
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