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Ú#el pou$ití p%ístroje Braun ExactFit™ 5 Connect
Monitor krevního tlaku na nadloktí Braun byl vyvinut pro p!esné a pohodlné m"!ení krevního tlaku. 
P!esnost m"!ení tohoto p!ístroje Braun je testována ji# b"hem v$roby a spl%uje po#adavky klinick$ch 
test& podle ESH.

Co byste m&li v&d&t o'krevním tlaku
B"hem dne se krevní tlak neustále m"ní. Prudce se zvy'uje brzy ráno a b"hem dopoledne pozvolna 
klesá. V pr&b"hu odpoledne se op"t zv$'í a nakonec op"t klesá na nízkou úrove% b"hem noci. M&#e 
se také m"nit v pr&b"hu velmi krátk$ch (asov$ch období. To je d&vod, pro( mohou hodnoty získané 
p!i opakovan$ch m"!eních kolísat.
Tento p!ístroj zobrazuje nam"!en$ krevní tlak na základ" dvou hodnot: systolick$ tlak a diastolick$ 
tlak. Systolick$ krevní tlak (horní (íslo) ukazuje, jak$m tlakem krev p&sobí na st"nu tepny p!i srde(ním 
stahu. Diastolick$ krevní tlak (spodní (íslo) ukazuje, jak$m tlakem krev p&sobí na st"nu tepny, 
kdy#)je)srdce ve fázi uvoln"ní mezi tepy. Po ka#dém m"!ení se také zobrazí hodnota pulzu. 
Krevní tlak m"!en$ v léka!ské ordinaci je pouze okam#itou hodnotou. Opakovaná m"!ení provád"ná 
doma lépe odrá#ejí skute(né hodnoty tlaku p!i r&zn$ch ka#dodenních situacích.
Mnoho lidí má navíc krevní tlak odli'n$ od hodnot nam"!en$ch léka!em, m"!í-li si tlak sami, jeliko# 
doma jsou mnohem uvoln"n"j'í ne# v ordinaci. Pravidelné domácí m"!ení krevního tlaku m&#e léka!i 
poskytnout cenné informace o skute(n$ch ka#dodenních hodnotách tlaku.
ESH (Evropská spole(nost pro hypertenzi) a Sv"tová zdravotnická organizace (WHO) stanovily 
následující standardní hodnoty krevního tlaku m"!eného v klidu doma:

Krevní tlak (mmHg) Normální 
hodnoty

Mírná 
hypertenze 
stupn& 1

St%ední 
hypertenze 
stupn& 2

T&$ká 
hypertenze 
stupn& 3

SYS = systola  
(horní hodnota) do 134 135-159 160-179 *180

DIA = diastola  
(spodní hodnota) do 84 85-99 100-109 *110  

 Informace t(kající se bezpe#nosti a'd)le$itá opat%ení
Aby byla zaji't"na p!esnost v$sledk& m"!ení, pe(liv" si p!e(t"te cel$ návod k)pou#ití. 
Osoby, které mají srde(ní arytmii, zú#ené cévy, arteriosklerózu kon(etin, diabetes nebo 
kardiostimulátor, by se m"ly p!ed samostatn$m m"!ením krevního tlaku poradit s)léka!em, proto#e 
v)takov$ch p!ípadech m&#e docházet k)nam"!ení odchyln$ch hodnot krevního tlaku. 
Pokud jsou va'e nam"!ené hodnoty krevního tlaku v rozmezí záva#né hypertenze s hodnotami 
systolického tlaku 180 mmHg a v$'e a/nebo diastolického tlaku 110 mmHg a v$'e a v tomto rozmezí 
nam"!íte jednou nebo dvakrát – neprodlen" nav'tivte svého léka!e.
Pokud se lé(íte nebo u#íváte jakékoli lé(ivé p!ípravky, pora+te se nejprve s)léka!em.
Pou#ívání tohoto monitoru krevního tlaku nem&#e nahradit konzultaci s)léka!em. 
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Základní pravidla pro p%esné m&%ení krevního tlaku
 M"!te v#dy ve stejnou denní dobu a v#dy za stejn$ch podmínek.
M"!ení neprovád"jte b"hem 30 minut po kou!ení, pití kávy (i (aje (i fyzické námaze. Tyto faktory mají 
na m"!ení vliv.
P!ed ka#d$m m"!ením zajist"te alespo% 5 minut v klidu a tichu. Doporu(ená doba klidu p!ed m"!ením 
je 10)minut, je-li to mo#né. Sna#te se pou#ívat stejnou dobu klidu p!ed ka#d$m m"!ením.  
V#dy m"!te na stejné pa#i. Doporu(ujeme levou pa#i. Neh$bejte se ani nemluvte. Nohy nem"jte 
p!ek!í#ené a chodidla by m"la rovn" spo(ívat na podlaze.
Nasa+te man#etu tak, aby byla v p!ímém kontaktu s k&#í. Man#etu nenasazujte p!es bundu, 
svetr)nebo)ko'ili. 
Pokud chcete provést více m"!ení, po(kejte p!ibli#n" 3 minuty a teprve potom m"!ení opakujte.

Popis v(robku     (viz str. 2-3)
  1. Tla(ítko Start   
  2. Tla(ítko Pam", M
  3. Tla(ítko pro úpravu data a (asu  
  4. Tla(ítko Nastavení 
  5. Tla(ítko Pr&m"r 
  6. P!epína( mezi u#ivatelem A a B 
  7. LCD displej
  8. Port hadi(ky 
  9. Konektor
10. Man#eta na pa#i (sou(ástí dodávky jsou 2 man#ety)
11. Vzduchová hadi(ka 
12. Kryt prostoru pro baterie (4 x 1,5 V baterie typu AA (LR6))

Vlo$ení baterií     (viz obr. 2–3)
•  Sejm"te kryt prostoru pro baterie ve spodní (ásti p!ístroje a)vlo#te 

4)alkalické baterie AA LR6 se správnou polaritou (viz symbol v)prostoru 
pro baterie).

•  Poznámka: po ka#dé v$m"n" baterií znovu nastavte datum a (as, 
aby)byly v$sledky m"!ení ulo#eny se správn$m datem a (asem.

 Vybité baterie zlikvidujte.  
Nesmí se likvidovat spolu s b"#n$m domovním odpadem, 
ale)je)nutné je odevzdat do sb"rného st!ediska nebo 
maloobchodníkovi.

Obr. 2

Obr. 3
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V(b&r správné man$ety
Aby bylo m"!ení p!esné, je d&le#ité zvolit správnou velikost man#ety odpovídající horní (ásti va'í pa#e. 
Velikost man#ety zvolte tak, aby odpovídala obvodu pa#e – spodní okraj man#ety musí b$t 2 a# 3 cm 
nad loktem.
• Malá/st!edn" velká man#eta = obvod pa#e 22~32)cm
• Velká/extra velká man#eta = obvod pa#e 32~42)cm

Nasazení man$ety
1. Uchopte konec man#ety vzdálen"j'í od hadi(ky a protáhn"te jej kovovou p!ezkou tak, aby vznikla 

smy(ka. Hladká plocha man#ety musí b$t uvnit! man#ety. 

2. Zapojte vzduchová hadi(ku do konektoru (obr. 4).
3. Pokud je man#eta umíst"na správn", such$ zip bude vn" man#ety a kovová p!ezka se nebude 

dot$kat k&#e (obr. 5).
4. Navle(te smy(ku man#ety na levou pa#i. Spodní okraj man#ety musí b$t p!ibli#n" 2 a# 3 cm nad 

loktem. Hadi(ka musí le#et na pa#ní tepn" na vnit!ní stran" pa#e (obr. 6).

5. P!itáhn"te man#etu tak, aby její horní a dolní okraj t"sn" obemkl pa#i (obr. 7).
6. Jakmile je man#eta správn" umíst"na, p!itiskn"te such$ zip pevn" na stranu man#ety s)vlasem.  
7. Man#eta je p!ipravena k pou#ití, pokud je po p!ita#ení zna(ka <<index>> v pásmu ozna(eném 

dv"ma 'ipkami <<ok range>> (obr. 8).
8. Sedn"te si na #idli a polo#te pa#i na st&l tak, aby byla man#eta na úrovni srdce (obr. 9).

Obr. 5

Strana s)vlasem

Such$ 
zip

Hladká 
strana

Kovová p!ezka

Obr. 4 Obr. 6
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Braun ExactFit™ 5 Connect 
Displej p%ístroje BUA6350

Symbol pulzu

Záznam v pam"ti

M"síc

Minuty

Datum

Hodina

Symbol u#ivatele 
A nebo B

Symbol pr&m"ru

Symbol 
nepravidelného 
pulzu

Ukazatel nízké úrovn" 
nabití baterie
Chyby m"!ení

Dopoledne (AM) nebo 
odpoledne (PM)

Zna(ka 
vyfukování

Zna(ka 
nafukování

Indikátor WHO

 V(b&r u$ivatele A/u$ivatele B
• P!ístroj musí b$t úpln" vypnut$ (poloha „Power O-“).
• P!epn"te p!epína( na u#ivatele A nebo u#ivatele B; aktuální v$b"r re#imu bliká na displeji.

Indikátor WHO/ESH pro vyhodnocení údaj) o krevním tlaku
Tento p!ístroj je vybaven indikátorem hladiny krevního tlaku odpovídajícím 
sm"rnicím Sv"tové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské spole(nosti pro 
hypertenzi (ESH). U ka#dého m"!ení, které se zobrazí na displeji, se objeví kurzor 
ozna(ující hladinu krevního tlaku odpovídajícím barevn$m kódem, od zelené 
po (ervenou. Ka#dodenní pou#ívání této klasi.kace vám umo#ní lépe chápat 
úrove% va'eho krevního tlaku. Pokud vás klasi.kace úrovn" va'eho krevního tlaku 
znepokojuje, m"li byste se co nejd!íve poradit se sv$m léka!em.
Pokud jsou va'e nam"!ené hodnoty krevního tlaku v rozmezí záva#né hypertenze 
s hodnotami systolického tlaku 180 mmHg a v$'e a/nebo diastolického tlaku 
110)mmHg nebo v$'e a v tomto rozmezí nam"!íte jednou nebo dvakrát – 
neprodlen" nav'tivte svého léka!e.

!ERVENÁ >

ORAN*OVÁ >

*LUTÁ >

ZELENÁ >
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Nastavení m&síce, data a #asu
a. Abyste mohli nastavit datum a (as, nejprve p!ístroj vypn"te.
b. Tla(ítkem Nastavení  (4) vstupte do nastavení roku – 

na)displeji za(ne blikat (íslo roku. Tla(ítkem  (3) nastavte 
rok v)krocích po 1.

c. Stisknutím tla(ítka Nastavení  (4) vstupte do nastavení 
m"síce; na displeji pak za(ne blikat (íslo m"síce. Tla(ítkem 

 (3) nastavte m"síc v)krocích po 1.
d. Stisknutím tla(ítka Nastavení  (4) vstupte do nastavení 

dne; na displeji pak za(ne blikat (íslo dne. Tla(ítkem  (3) 
nastavte den v)krocích po 1.

e. Stisknutím tla(ítka Nastavení  (4) vstupte do nastavení 
hodin; na displeji pak za(ne blikat (íslo hodiny. Tla(ítkem 

 (3) nastavte hodinu v)krocích po 1.
f. Stisknutím tla(ítka Nastavení  (4) vstupte do nastavení 

minut; na displeji pak za(ne blikat (íslo minuty. Tla(ítkem 
 (3) nastavte minutu v)krocích po 1.

g. Stisknutím tla(ítka Nastavení  (4) ukon(ete nastavení 
data a (asu. /ísla p!estanou blikat.  

Poznámka: Pokud tla(ítko pro úpravu podr#íte stisknuté, (ísla za(nou 
ubíhat.

Provedení m&%ení
Ovi%te man#etu kolem pa#e (viz (ást „Nasazení man#ety“ v$'e).
1. Se+te vzp!ímen" ve správné poloze. 
2. Stiskn"te a uvoln"te tla(ítko Start  (1), zobrazí se datum a (as a aktuální u#ivatel.
3. Nastavte p!epína( mezi u#ivatelem A a B (6) do polohy A pro u#ivatele A, respektive B pro u#ivatele 

B; na displeji se zobrazí symbol u#ivatele A, respektive B. 
4. Stiskn"te a uvoln"te tla(ítko Start  (1), na displeji se na dobu 2 sekund zobrazí v'echny 

ikony. Do man#ety se automaticky na(erpá vzduch a# na ur(it$ tlak a zahájí se m"!ení.
 B"hem m"!ení tlaku krve nehovo!te ani se neh$bejte. B"hem m"!ení nem"jte nohy p!ek!í#ené a 

chodidla by m"la rovn" spo(ívat na podlaze.
5. Kdy# po na(erpání vzduchu p!ístroj detekuje pulz, na displeji za(ne blikat symbol pulzu . 
6. Po skon(ení m"!ení se na displeji zobrazí v$sledky m"!ení a 'ipka ukazatele WHO.
Po skon(ení m"!ení vypn"te p!ístroj tla(ítkem Start  (1) nebo se p!ístroj automaticky vypne  
po uplynutí 1 minuty. 
Tento p!ístroj není ur(en jako náhrada za pravidelná kontrolní vy'et!ení va'ím léka!em. Nadále svého 
léka!e pravideln" nav't"vujte, aby vám provád"l odborné m"!ení. 

P%ipojení ke smartphonu a aplikaci Braun Healthy Heart
Vá' ExactFit™ 5 Connect lze p!ipojit pomocí technologie Bluetooth® k va'emu smartphonu (iOS i 
Android), aby se daly automaticky na(íst ulo#ená m"!ení. P!ístroj m&#e uploadovat a# 200 m"!ení na 
u#ivatele pomocí pam"ti Bluetooth.
Zapn"te si na smartphonu funkci Bluetooth. 
Ujist"te se, #e máte ve smartphonu sta#enou aplikaci Braun 
Healthy Heart a #e je tato aplikace otev!ená.
Pokud tuto aplikaci pou#íváte poprvé, provede vás spárováním 
s va'ím Braun ExactFit™ 5 Connect. Pokud jste aplikaci pou#ívali 
ji# d!íve, p!ejd"te k)funkci „Connect device“ (P!ipojit za!ízení), 
dostupné v nabídce aplikace, a postupujte podle instrukcí.
Jakmile se dokon(í párování, aplikace zobrazí potvrzující 
hlá'ení. 

A B

A
PMD

A B

A
PMD

A
P c.MD

A
P d.MD

A
PMD e.

A
PMD f.

A
PMD g.

Healthy Heart
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Funkce pam&ti
Vá' monitor krevního tlaku umí ulo#it a# 60 posledních m"!ení tlaku krve pro ka#dého u#ivatele. 

Ukládání nam&%en(ch údaj)
Po ka#dém m"!ení krevního tlaku se automaticky ulo#í hodnoty systolického tlaku, diastolického tlaku, 
pulzu, (asu a data p!íslu'ného dne. Pam", 01 je v#dy nejnov"j'í. Jakmile se pam", zaplní, za(nou se 
p!episovat nejstar'í hodnoty. 
Stisknutím tla(ítka Pam", M (2) si m&#ete zobrazit ulo#ené údaje. Na displeji se zobrazí poslední 
ulo#ené údaje (systolick$/diastolick$ tlak/pulz) v(etn" data a (asu m"!ení a indikátoru IHB a WHO. 
Dal'ím stiskem tla(ítka Pam", M (2) zobrazíte p!edchozí údaje. Nejprve se ujist"te, #e je zvolen 
správn$ u#ivatel (A, nebo B).

Funkce pr)m&ru
Stisknutím tla(ítka Pr&m"r  (5) na displeji zobrazíte pr&m"r z)posledních 
3)m"!ení.  

Vymazání údaj)
P!ístroj vypn"te, stiskn"te a podr#te tla(ítko Pam", M (2) déle 
ne# 5 sekund a na displeji za(ne blikat „dEL ALL“. Nejprve se 
ujist"te, #e je zvolen správn$ u#ivatel (A, nebo B).

Stiskn"te znovu tla(ítko Pam", M (2) – na displeji se zobrazí 
„---“, co# znamená, #e v'echny ulo#ené údaje nastaveného 
u#ivatele byly vymazány. 

Detektor nepravidelného pulzu 
Pokud se zobrazí symbol , znamená to, #e p!ístroj b"hem m"!ení zjistil ur(ité nepravidelnosti 
pulzu. D&vodem m&#e b$t mluvení, pohyb, t!es nebo skute(n" nepravideln$ pulz b"hem m"!ení. 
Obvykle nejde o vá#n$ problém; pokud se v'ak symbol objevuje (asto, doporu(ujeme vyhledat léka!e. 
P!ístroj nenahrazuje vy'et!ení srdce léka!em, jen pomáhá odhalit nepravidelnosti pulzu v (asném 
stádiu. 

Ukazatel nízké úrovn& nabití baterie
Pokud na displeji bliká ukazatel nízké úrovn" nabití baterie , znamená to, #e baterie jsou slabé a 
je t!eba v'echny (ty!i baterie vym"nit za nové alkalické baterie LR6 (AA). 
 Po v$m"n" baterií p!ejde p!ístroj ExactFit™ 5 Connect automaticky do nastavení (asu.

Skladování a #i"t&ní 
• Po ka#dém pou#ití ukládejte p!ístroj do p!epravního pouzdra.
•  Chra%te jej p!ed p!ím$m slune(ním sv"tlem, vysok$mi teplotami, vlhkem a prachem.
• Neskladujte p!i velmi nízk$ch (mén" ne# -20 °C) nebo vysok$ch (více ne# 60 °C) teplotách.
•  Pouzdro otírejte kusem látky navlh(en$m vodou nebo slab$m roztokem (isticího prost!edku  

a poté dosucha ot!ete suchou látkou. Zne(i't"nou man#etu ot!ete kusem suché látky.
• Nepou#ívejte silné (isticí prost!edky.
•  Pokud p!ístroj nebudete del'í dobu pou#ívat, vyjm"te z n"j baterie. 

(Baterie mohou vytéci nebo jinak zp&sobit 'kodu).
•  P!ístroj nijak neupravujte. NIKDY jej neotevírejte! Jinak p!estane platit záruka v$robce.

( (

(
74+

(

(
74+

(
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+e"ení problém) 

Problém P!í(ina 0e'ení

Symbol 
pulzu

Zobrazí se p!i m"!ení a bliká, 
pokud je zji't"n pulz.

• Probíhá m"!ení, z&sta%te v klidu.

Ukazatel 
nízké úrovn" 
nabití 
baterie

Zobrazí se, pokud nap"tí baterií 
v$razn" poklesne nebo baterie 
mají nesprávnou polaritu.

•  Vym"%te v'echny (ty!i baterie za nové. P!i 
vkládání baterií dbejte na správnou polaritu – 
respektujte znaménka plus a minus.

Chyba 
m"!ení

Zobrazí se, pokud nelze krevní 
tlak a pulz p!esn" stanovit.

•   Stiskn"te znovu vypína( a m"!ení opakujte. 
•  Zkontrolujte, zda je man#eta nasazena dle 

pokyn&. 
• Zkontrolujte, zda není p!ekroucená hadi(ka. 
•  Zkontrolujte, zda je ruka uvoln"ná. 
•  Nemluvili jste p!i m"!ení nebo jste se 

nepohnuli? 
• Sedíte p!i m"!ení správn"?

E0 Chyba m"!ení •  Impulzní signály na man#et" jsou p!íli' slabé. 
P!emíst"te man#etu a opakujte m"!ení.

E1 Chyba pumpy  •  Man#eta není správn" p!ipevn"ná. 
P!emíst"te man#etu a opakujte m"!ení.  

E2 Chyba - v$sledek mimo rozsah •  Chvíli relaxujte a pak zopakujte m"!ení. 
Ujist"te se, #e máte man#etu správn" 
p!ipevn"nu na pa#i.

E3 /asová chyba pumpy •  Man#eta není správn" p!ipevn"ná. Znovu 
p!ipevn"te man#etu a opakujte m"!ení.

E254 Vnit!ní chyba p!ístroje •  Vyjm"te baterie a vlo#te je znovu zp"t. Pokud 
problém p!etrvává, kontaktujte zákaznickou 
podporu.

E255 Chyba kalibrace •  Vyjm"te baterie a vlo#te je znovu zp"t. Pokud 
problém p!etrvává, kontaktujte zákaznickou 
podporu.

E256 B"hem aktualizace .rmwaru 
Bluetooth nastala chyba 

•  P!ístroj se automaticky restartuje s pou#itím 
p&vodní verze .rmwaru Bluetooth. Znovu 
spus,te proces na(tení .rmwaru nebo 
postupujte podle pokyn& od Braun APP, 
zobrazen$ch na displeji.
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Technické údaje
Metoda m"!ení Oscilometrická
/íslo modelu BUA6350
Rozsah m"!ení Jmenovit$ man#etov$ tlak: 0 ~ 300 mm Hg 

M"!icí tlak: ST: 60 ~ 255 mm Hg, DT: 40 ~ 200 mm Hg 
Tepová hodnota: 40 - 199 tep& za minutu

P!esnost Tlak +/- 3 mmHg 
Pulz +/- 5 % max.

Nafukování  Automatické, deluxe
Displej LCD s podsvícením
M"!ení v pam"ti za!ízení 60 m"!ení pro ka#dého u#ivatele
M"!ení v pam"ti Bluetooth 200 m"!ení pro ka#dého u#ivatele
Velikost man#ety Malá man#eta = obvod pa#e 22 a# 32)cm 

Velká man#eta = obvod pa#e 32 a# 42)cm
Provozní podmínky +10 °C ~ +40 °C, mén" ne# 85 % relativní vlhkosti    
Skladovací podmínky -20 °C ~ +60 °C, mén" ne# 85 % relativní vlhkosti    
Provozní atmosférick$ tlak 860–1060 hPa
Hmotnost p!ístroje Asi 500 g (bez baterií)
Napájení Alkalické baterie: 4 x AA (LR6) 1,5 V
1ivotnost baterií 300 m"!ení 
Automatické vypnutí Po 1 minut" ne(innosti
P!íslu'enství 4 baterie, 2 man#ety s)hadi(kou, návod k)pou#ití, stru(ná 

referen(ní p!íru(ka, vak na ulo#ení
Bezdrátová komunikace   Bluetooth® Smart 

Frekven(ní pásmo: 2,4GHz ISM Band (2400 - 2483,5 MHz) 
Modulace: GFSK 
Efektivní intenzita zá!ení: <20dBm  

1ivotnost p!ístroje:  5 let.

  D)le$ité upozorn&ní
P!e(t"te si návod k obsluze.
Pokud p!ístroj není pou#íván ve speci.kovan$ch rozmezích teploty,  
vlhkosti a atmosférického tlaku, nelze zaru(it technickou p!esnost m"!ení.

Klasi,kace:
P!ístroj s interním napájením
Díly typu BF

Chrán"no p!ed pevn$mi cizími p!edm"ty o pr&m"ru 12,5 mm a více.  
Chrán"no p!ed kapi(kami vody padajícími svisle, pokud je p!ístroj naklon"n a# 15°.

Nevhodn$ pro pou#ití v prostorách s)v$skytem sm"si ho!lav$ch anestetik se vzduchem,  
kyslíkem (i oxidem dusn$m.
Nep!etr#it$ provoz s rychl$m spu't"ním.  
 
10 °C

40 °C
Provozní teplota              Skladovací teplota

Skladovací/provozní vlhkost
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M&#e dojít ke zm"n" bez upozorn"ní.
  

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ P0ÍSTROJE vy#adují zvlá'tní opat!ení z)hlediska EMK.  
Podrobn$ popis po#adavk& souvisejících s)EMK najdete na webu www.hot-europe.com/support.

Na zdravotnické elektrické p!ístroje mohou mít vliv p!enosná a mobilní radiokomunika(ní za!ízení.
Spole(nost Kaz Europe Sàrl tímto prohla'uje, #e radiokomunika(ní p!ístroj typ BUA6350 vyhovuje 
po#adavk&m sm"rnice 2014/53/EU. Plné zn"ní prohlá'ení o shod" s p!edpisy EU je dostupné na 
následující internetové adrese: www.hot-europe.com/support.

 Nelikvidujte tento v$robek po skon(ení jeho #ivotnosti spole(n" s)domovním odpadem. 
M&#ete jej odevzdat svému místnímu prodejci nebo v)p!íslu'ném sb"rném míst" ve va'í zemi.

Záruka
P!ed pou#itím tohoto p!ístroje si prosím p!e(t"te ve'keré instrukce. Uschovejte si prosím ú(tenku 
jako doklad o zakoupení a jeho datu. Ú(tenka se musí p!edlo#it v p!ípad" jakékoli reklamace v záru(ní 
lh&t". 1ádná záru(ní reklamace nebude uznána bez dokladu o zakoupení.
Záruka na vá' p!ístroj je dva (2) roky od data zakoupení.
Tato záruka pokr$vá vady materiálu nebo zpracování, které se objeví p!i normálním pou#ívání; vadné 
p!ístroje spl%ující tato kritéria budou zdarma vym"n"ny.
Tato záruka SE NEVZTAHUJE na závady nebo po'kození vzniklé v d&sledku nesprávného pou#ití 
nebo nedodr#ení pokyn& k pou#ití. Záruka se stává neplatnou, pokud je p!ístroj otev!en, je do 
n"j zasahováno, nebo pokud je pou#íván se sou(ástmi a p!íslu'enstvím jin$ch zna(ek ne# Braun, 
nebo)pokud byl opravován neautorizovan$mi osobami.
Záruka se nevztahuje na p!íslu'enství a spot!ební materiál.
S po#adavky na podporu se prosím obra,te na www.hot-europe.com/support nebo vyhledejte 
kontaktní informace servisu na konci p!íru(ky pro majitele.
Tato záruka platí pouze pro Evropu, Rusko, St!ední V$chod a Afriku.
Pouze Velká Británie: Toto nezasahuje do va'ich zákonn$ch práv spot!ebitele.
/ísla LOT a SN va'eho p!ístroje naleznete na v$konovém 'títku na zadní stran" p!ístroje.
Datum v$roby je uvedeno v)(ísle LOT na zadní stran" p!ístroje. První t!i (íslice po (ísle LOT znamenají 
po!adové (íslo dne v)roce v$roby a následující dv" (íslice p!edstavují poslední dv" (íslice roku v$roby. 
Písmena na konci ozna(ují v$robce p!ístroje. Nap!íklad LOT 15614TRA znamená, #e p!ístroj vyrobil 156. 
den roku 2014 v$robce s)identi.kátorem TRA.
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Austria 
��� +43 (0)1 360 277 1225
Bahrain 
��� +973 17582250
Belgium/Luxemburg 
��� +32 (0) 2 620 01 01
Bosnia 
��� +387 (33) 636 285
Bulgaria 
��� +359 (2) 40 24 600
Croatia 
��� +385 (01) 3444 856
Cyprus 
��� +357 22575016
Cyprus Northern region 
��� +0392 22 72 367
Czech Republic   
��� +420 (0) 2 25 43 97 69
Denmark 
��� +45 35 15 80 40
Finland 
��� +358 (0)9 81 71 00 14
France 
��� +33 (0) 1 85 14 80 95
Germany 
��� +49 (0) 21 173 749 003
Greece 
��� +30 211 180 94 56
Hungary 
��� +36 (06) 1 429 2216

Iceland 
��� +354 555 3100
Ireland  (Republic of ) 
��� +353 (0) 1 525 1809
Israel 
��� +1 800250221
Italy 
��� +39 02 3859 1183
Jordan 
��� +962 6 582 0112-3-4-5
Kuwait 
��� +965 24833274
Lebanon 
��� +961 (01) 512002
Netherlands 
��� +31 (0) 78 201 8001
Norway 
��� +47 23 50 01 20
Poland 
��� +48 22 512 39 02
Portugal 
��� +351 21 060 8045
Qatar 
��� +974 4 4075048 
��� +974 4 4075000
Romania 
��� +40 214 255 566
  
�

Saudi-Arabia 
��� +966 3 8692244
Western Region - Jeddah 
��� +966 (0) 22565555
Central Region - Riyadh 
��� +966 (0) 12886808
Eastern Region - Al-Khobar 
��� +966 (0) 38940555
South Region - Abha 
��� +966 (0) 72376062
Slovakia 
��� +421 2 5011 2115
Slovenia 
��� +386 (01) 888 86 74
South Africa 
��� +27 (0) 11 089 1200
Spain 
��� + 34 913 754 176
Sweden 
��� +46 (0)8 5199 3097
Switzerland 
��� +41 (0) 22 567 5200
Tunisia 
��� +216 71716880
Turkey 
��� +90 216 337 22 55
UAE 
��� +971 4 353 4506
United Kingdom/ 
Northern Ireland 
��� +44 (0) 207 949 0115

Support contact numbers


