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!esk"
Na!e v"robky spl#ují nejvy!!í nároky na kvalitu, 
funk$nost a design. Doufáme, %e budete se sv"m 
nov"m v"robkem Braun spokojeni.

Pe#liv$ si p%e#t$te tento návod – obsahuje 
d&le'ité bezpe#nostní informace. Návod 
uschovejte pro p%ípadné pou'ití v budoucnu.

D&le'ité
Vá! p&ístroj je vybaven bezpe$nostním 
nízkonap'(ov"m sí(ov"m adaptérem s 
integrovan"m transformátorem. Nevy-
m'#ujte ani nerozebírejte %ádnou z jeho 
$ástí, jinak by mohlo dojít k úrazu elek-
trick"m proudem. Pou%ívejte pouze 
napájecí zdroj dodan" s p&ístrojem. 
Nese-li p&ístroj ozna$ení   
492, lze jej pou%ívat s jak"mkoliv napá-
jecím zdrojem Braun 492-XXXX.

Tento p&ístroj je vhodn" pro $i!t'ní 
pod tekoucí vodou a pou%ívání ve 

van' nebo ve spr!e. Z bezpe#nostních 
d&vod& m&'e b(t pou'íván pouze 
jako bez)*&rov(. P&ed $i!t'ním strojku 
pod vodou ho vypojte z elektrické sít'.
Nepou%ívejte, jsou-li p&ístroj, plan%eta 
nebo napájecí zdroj po!kozeny.
D'ti star!í 8 let a osoby se sní%enou 
fyzickou pohyblivostí, schopností vní-
mání $i mentálním zdravím a osoby bez 
zku!eností nebo odpovídajícího pov'-
domí smí tento spot&ebi$ pou%ívat pod 
dohledem nebo po obdr%ení pokyn) k 
jeho bezpe$nému pou%ívání a sezná-
mení se s mo%n"mi riziky. P&ístroj není 
ur$en jako hra$ka pro d'ti. D'ti bez 
dozoru a mlad!í 8 let nesmí provád't 
$i!t'ní a údr%bu p&ístroje.
Upozorn$ní
Napájecí zdroj, nabíjecí stojánek* a stanici 
Clean & Charge* udr%ujte v suchu.
Stanice Clean & Charge*  
Chcete-li zabránit úniku $isticí kapaliny, umíst'te 
$isticí stanici Clean & Charge na rovn" povrch. Po 
instalaci $isticí kazety stanici nenah"bejte, nijak s 
ní nepohybujte ani ji nep&emís(ujte, proto%e by z ní 
p&i manipulaci mohla vytéct $isticí kapalina. Stanici 
neumís(ujte do zrcadlové sk&í#ky ani na le!t'né $i 
lakované povrchy. 

*isticí kazeta obsahuje vysoce ho&lavou kapalinu, 
proto ji uchovávejte mimo mo%né zdroje vznícení. 
Nevystavujte p&ímému slune$nímu sv'tlu ani 
cigaretovému kou&i, nepokládejte nad radiátor.
Pou'itou #isticí kazetu nedopl*ujte a pou'ívej-
te pouze originální nápl* #isticí kazety Braun.

*ne u v!ech model)

Holicí strojek
1 Kazeta s holicí plan%etou a b&itov"m blokem
2 Uvol#ovací tla$ítka kazety
3 P&epína$ Multi Head Lock 
4 Vypína$ on/off
5 Displej holicího strojku** 
5a Cestovní zámek 
5b Kontrolka v"m'ny kazety s holicí plan%etou a 

b&itov"m blokem
5c Jednotlivé segmenty indikátoru stavu
5d Ukazatel zb"vajícího $asu v minutách
5e Kontrolka $i!t'ní*
5f P&ipomenutí zapojení do sít'
5g Ikona baterie*
6 P&esn" zast&ihova$
7 Kontakty holicího strojku – $isticí stanice
8 Uvol#ovací tla$ítko pro p&esn" zast&ihova$
9 Sí(ová zásuvka holicího strojku
10 Napájecí zdroj** 
10a Nabíjecí stojánek*/**
11 Cestovní pouzdro

* ne u v!ech model) (viz balení)
** design se m)%e li!it

Elektrotechnické specifikace naleznete vyti!t'né na 
napájecím zdroji.

Základní informace o provozu
 • Plné nabití trvá p&ibli%n' 1 hodinu a umo%#uje a% 
60 minut bez!#)rového holení. Skute$n" $as závisí 
na délce va!ich vous) a na okolní teplot'.

 • Doporu$ená okolní teplota pro nabíjení je 5 a% 
35 °C a pro uskladn'ní a holení 15 a% 35 °C. P&i 
extrémn' nízk"ch nebo vysok"ch teplotách se 
baterie nemusí nabít správn' nebo se nenabije 
v)bec.

 • Nevystavujte holicí strojek dlouhodob' teplotám 
p&esahujícím 50 °C.

 • P&i zapojení holicího strojku do elektrické zásuvky 
m)%e trvat a% n'kolik minut, ne% se displej rozsvítí.

Nabíjení 
 • Holicí strojek zapojte do elektrické zásuvky 
zacvaknutím napájecího zdroje (10) do sí(ové 
zásuvky holicího strojku (9) nebo nabíjecího 
stojánku (10a). 

 • U model) s $isticí stanicí zapojte sí(ovou zásuvku 
stanice (viz kapitola «*isticí stanice Clean & 
Charge»).
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 • P&i prvním nabíjení nabíjejte bez p&eru!ení alespo# 
1 hodinu. 

 • Aktuální stav nabíjení se zobrazuje na displeji.

Displej
 • Informace na displeji se u r)zn"ch model) li!í.
 • Na n'kter"ch modelech svítí ikony pouze b'hem 
nabíjení nebo b'hem provozu. Na jin"ch modelech 
mohou svítit ikony i po vypnutí holicího strojku.

 • Ikony, které m)%ete vid't na displeji holicího 
strojku, naleznete v následující tabulce.

Stav baterie
Stav baterie ukazují jednotlivé 
segmenty a dále i $ísla (u 
n'kter"ch model) také ikona 
baterie). 
 • Jednotlivé segmenty 
indikátoru stavu se objevují / 
mizí postupn' podle stavu 
nabití baterie. 

 • Digitální $íslo ukazuje 
zb"vající $as holení v 
minutách.

P%ipomenutí zapojení do sít$ 
(nízké nabití / pouze bez!#)rov" provoz)

1.  Blikání: Baterie je málo 
nabitá, tj. zb"vá 5 minut 
holení.  

2.  Rychlé blikání: Tento p&ístroj 
lze pou'ívat pouze jako 
bez)*&rov(. Ne% holicí 
strojek zapnete, odpojte ho 
od napájecího zdroje.

Cestovní zámek
Objeví-li se na displeji ikona 
cestovního zámku, je holicí 
strojek zam$en".

Kontrolka v(m$ny kazety s plan'etou a 
b%itov(m blokem

Kontrolka v(m$ny ukazuje 
opot&ebení kazety s plan%etou a 
b&itov"m blokem. Jednotlivé 
segmenty indikátoru stavu 
postupn' mizí podle po$tu 
oholení*.

Kontrolka #i)t$ní 
(pouze p&i pou%ití $isticí stanice Clean & Charge)

Kontrolka #i)t$ní se rozsvítí po 
ka%dém oholení, aby 
p&ipomenula, %e se musí holicí 
strojek vy$istit v $isticí stanici 
Clean & Charge.

*ne u v!ech model)

Pou'ití
Ujist'te se, %e je holicí strojek odpojen od napájecí-
ho zdroje. Zapnutí holicího strojku provedete 
stisknutím vypína$e on/off (4).

Tipy pro dokonalé oholení
1. Holicí strojek dr%te kolmo (90°) k poko%ce.
2. Poko%ku pomocí ruky jemn' napn'te.
3. Holte se proti sm'ru r)stu vous).

P%epína# Multi Head Lock (uzam$ení hlavy)
Hlava holicího strojku m)%e b"t pro oholení t'%ko 
dostupn"ch partií (nap&íklad pod nosem) uzam$ena 
v p'ti r)zn"ch polohách.
 • Hlavu holicího strojku uzamknete tak, %e posunete 
p&epína$ Multi Head Lock (3) sm'rem dol). 

 • Hlavu holicího strojku ru$n' nastavte do po%ado-
vané pozice.

 • P&i automatickém $i!t'ní ve stanici Clean & 
Charge je pot&eba uvolnit uzam$ení hlavy. 

P%esn( zast%ihova#
Zast&ihova$ lze pou%ít na zast&ihování kotlet, knír) i 
vous).
 • Stiskn'te uvol#ovací tla$ítko (8) a vysu#te 
zast&ihova$ (6) sm'rem nahoru.

Cestovní zámek
Holicí strojek m)%ete zamknout, abyste se vyhnuli 
necht'nému spu!t'ní motoru (nap&. v zavazadle).
 • Zamknutí/odemknutí holicího strojku provedete 
stisknutím vypína$e on/off (4) na dobu 5 sekund. 
Zvuková signalizace potvrdí tento krok a na 
obrazovce se objeví / zmizí ikona uzam$ení.  

V(m$na plan'ety
Pokud chcete p&i holení dosáhnout 100% v"konu, 
vym'#te kazetu s plan%etou a b&itov"m blokem (1) 
kdykoliv, kdy se rozsvítí indikátor v"m'ny plan%ety (a 
nesvítí %ádn" segment indikátoru stavu). 
 • Chcete-li vyjmout kazetu s plan%etou a b&itov"m 
blokem, stiskn'te uvol#ovací tla$ítka (2).

 • Displej vynulujete stisknutím vypína$e on/off na 
dobu 10 sekund.

 • Potom musíte holicí strojek odemknout (viz 
kapitola „Cestovní zámek“).

 • Kontrolka v"m'ny se u n'kter"ch model) holicích 
strojk) automaticky vynuluje po 7 holeních.

!i)t$ní
!i)t$ní pod tekoucí vodou
Velmi d)le%ité po pou%ití p'ny nebo gelu

 • Zapn$te holicí strojek bez sí+ového p%ívodu a 
holicí hlavu opláchn$te pod teplou tekoucí 
vodou, dokud neodstraníte v)echny ne#istoty. 
M)%ete pou%ít také tekuté m"dlo bez abrazivních 
látek. Opláchn'te v!echnu p'nu a nechejte holicí 
strojek zapnut" je!t' n'kolik sekund.

 • Poté holicí strojek vypn'te a stiskn'te uvol#ova-
cích tla$ítka (2), aby se uvolnila kazeta s holicí 
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plan%etou a b&itov"m blokem (1). Nechte ji 
vyschnout.

 • Pokud holicí strojek pravideln' $istíte pod tekoucí 
vodou, pak na kazetu s holicí plan%etou a b&itov"m 
blokem jednou t"dn' aplikujte kapku jemného 
strojového oleje.

Holicí strojek je nutno vy#istit pod tekoucí 
vodou po ka'dém pou'ití p$ny nebo gelu!

!i)t$ní kartá#kem
 • Vypn'te holicí strojek. Vyjm'te kazetu s holicí 
plan%etou a b&itov"m blokem (1) a oklepejte ji na 
rovném povrchu. Pomocí kartá$ku vy$ist'te vnit&ní 
$ást v"kyvné holicí hlavy. Kartá$ek v!ak nepou%í-
vejte k $i!t'ní kazety, nebo( ta by se mohla 
po!kodit!

Stanice Clean & Charge (C & C)* 
Stanice Clean & Charge slou%í k $i!t'ní, nabíjení, 
promazávání, dezinfekci, vysou!ení a ukládání 
holicího strojku Braun. 

12 Sí(ová zásuvka $isticí stanice
13 Uvol#ovací tla$ítko na v"m'nu kazety
14 Kontakty $isticí stanice – holicí strojek
15 Displej stanice Clean & Charge
15a Kontrolka úrovn'
15b Kontrolka stavu
15c Kontrolky $isticího programu*
16 Tla$ítko start
17 *isticí kazeta

* ne u v!ech model) (viz displej)

Instalace C & C
 • Odstra#te z displeje C & C ochrannou fólii.
 • Zvednutí krytu provedete stisknutím uvol#ovacího 
tla$ítka (13) na zadní stran' C & C.

 • *isticí kazetu (17) polo%te na rovnou a stabilní 
plochu (nap&. na st)l).

 • Z kazety opatrn' odstra#te uzáv'r.
 • Kazetu spus(te na zadní stran' do základny 
stanice, dokud nezapadne dovnit&.

 • Kryt opatrn' zav&ete pomal"m stla$ováním dol), 
dokud se nezav&e.

 • Pomocí napájecího zdroje (10) zapojte sí(ovou 
zásuvku $isticí stanice (12) do elektrické zásuvky.

Pou'ití C & C
D&le'ité: Holicí strojek musí b(t #ist( a bez 
jak(chkoliv zbytk& p$ny, gelu #i m(dla!
 • Vlo%te holicí strojek vzh)ru nohama do C & C tak, 
aby byla vid't p&ední strana, a uvoln'te zámek 
hlavy (3).

 • Kontakty (7) na zadní stran' holicího strojku je 
t&eba propojit s kontakty (14) v C & C. Dejte holicí 
strojek zp't do správné pozice. Signalizace 
potvrdí, %e je holicí strojek v C & C &ádn' usazen.

 • Pouze C & C s mo%ností v"b'ru $isticího progra-
mu: C & C analyzuje stav hygieny. Stav zobrazují 
kontrolky $isticího programu (15c) na displeji 
$isticí stanice C & C (15).

Nabíjení holicího strojku v C & C
Nabíjení se spustí automaticky, pokud je holicí 
strojek správn' postaven na svém míst'.

!i)t$ní holicího strojku v C & C
Kdy% se na displeji holicího strojku rozsvítí kontrolka 
$i!t'ní, vlo%te holicí strojek do C & C, jak je popsáno 
v"!e.

!isticí programy (neplatí pro v!echny modely)
 krátké / úsporné $i!t'ní

 standardní $i!t'ní
 intenzivní $i!t'ní

Ka%d" $isticí program se skládá z n'kolika cykl), kdy 
se holicí hlava strojku proplachuje $isticí kapalinou.

Zahájit automatické #i)t$ní
Proces $i!t'ní zahájíte stisknutím tla$ítka start (16). 
Pokud kontrolka stavu (15b) nesvítí (C & C se p&epne 
do pohotovostního re%imu po cca 10 minutách), 
stiskn'te tla$ítko start dvakrát. Jinak proces $i!t'ní 
neza$ne.
V závislosti na modelu a/nebo vybraném programu 
zabere doba $i!t'ní a% 3 minuty a pak u% ventilátor 
zase b'%í. V pr)b'hu této doby za$ne kontrolka 
stavu (15b) blikat. 
Po dokon$ení $i!t'ní, vysou!ení a nabíjení se 
v!echny kontrolky vypnou. 

Vyjmutí holicího strojku ze stanice 
C & C

Dr%te C & C jednou rukou a holicí strojek lehce 
naklo#te dop&edu, dokud se neuvolní.

!isticí kazeta / v(m$na
Pokud kontrolka úrovn' (15a) svítí trvale $erven', 
zb"vá v kazet' dostatek kapaliny na p&ibli%n' dal!í 3 
cykly. Pokud kontrolka úrovn' bliká $erven', kazetu 
je nutno vym'nit – p&ibli%n' ka%dé 4 t"dny, pokud je 
pou%ívána denn'.
Po stisknutí uvol#ovacího tla$ítka (13) a otev&ení 
krytu $isticí stanice po$kejte n'kolik sekund, ne% 
pou%itou $isticí kazetu odstraníte, abyste zabránili 
odkapávání. P&edtím, ne% pou%itou $isticí kazetu 
vyhodíte, ujist'te se, %e jste uzav&eli otvory pomocí 
ví$ka z nové $isticí kazety, proto%e pou%itá kazeta 
obsahuje kontaminovan" $isticí roztok.

Hygienick" roztok v $isticí kazet' obsahuje etanol 
nebo isopropanol (specifikace viz na kazet'), které 
se po otev&ení p&irozen' a pomalu vypa&ují do 
okolního vzduchu. Proto je t&eba ka%dou kazetu, 
i kdy% není pou%ívána denn', vym'nit p&ibli%n' po 
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8 t"dnech. *isticí kazeta rovn'% obsahuje lubrikant 
vhodn" pro holicí systém, kter" m)%e zanechat 
zbytkové skvrny na vn'j!ím rámu krytu a $isticí 
komo&e C & C. Tyto skvrny se dají snadno odstranit 
jemn"m ot&ením vlhkou ut'rkou a v)bec nemají vliv 
na holicí strojek a jeho v"konnost.

P%íslu)enství
Pro zachování maximálního v"konu holicího strojku 
doporu$uje Braun v"m'nu kazety s plan%etou a 
b&itov"m blokem ka%d"ch 18 m'síc).
K dostání u va!eho prodejce nebo v servisních 
centrech Braun:

 • Kazeta s holicí plan%etou a b&itov"m blokem: 
92S/92M 

 • *isticí kazeta: CCR
 • Sprej na $i!t'ní holicího strojku Braun

Poznámka k ochran$ 'ivotního 
prost%edí

V"robek obsahuje akumulátory a/nebo 
recyklovateln" elektrick" odpad. V zájmu 
ochrany %ivotního prost&edí nelikvidujte tento 
v"robek s b'%n"m domovním odpadem, ale 
odevzdejte jej k recyklaci na sb'rné místo elektrického 
odpadu z&ízené ve va!í zemi.

*isticí kazetu je mo%no vyhazovat do b'%ného 
domovního odpadu.

M)%e se bez upozorn'ní m'nit. 

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spot&ebi$e 
je 63 dB(A), co% p&edstavuje hladinu A akustického 
v"konu vzhledem na referen$ní akustick" v"kon 1 pW.

Odstra*ování poruch
 
Problém Mo'n( d&vod Náprava
Holicí strojek
P&i stisknutí vypína$e on/off 
se holicí strojek nespustí.

1. Tento holicí strojek m)%e b"t 
pou%íván pouze jako bez!#)rov".

2. Cestovní zámek je aktivován.

1. Vytáhn'te holicí strojek ze zásuvky.
2. Odemknutí holicího strojku provedete 

stisknutím vypína$e on/off na dobu 5 
sekund.

Nabíjení neza$ne, pokud je 
do strojku zapojena sí(ová 
zásuvka nebo pokud je 
holicí strojek v $isticí 
stanici Clean & Charge.

1.  N'kdy m)%e dojít k opo%d'ní 
za$átku nabíjení (nap&. po dlouhé 
dob' ne$innosti).

2.  Okolní teplota je mimo stanovené 
pásmo.

3.  Napájecí zdroj není správn' 
zapojen do holicího strojku.

4.  Holicí strojek není ve stanici 
Clean & Charge správn' vlo%en.

1.  Po$kejte n'kolik minut. Nabíjení za$ne 
automaticky.

2.  Doporu$ená okolní teplota pro nabíjení je 
5 a% 35 °C.

3.  Napájecí zdroj musíte zacvaknout.
4.  Kontakty holicího strojku se musí spojit s 

kontakty v $isticí stanici Clean & Charge.

Holicí strojek se zcela 
nenabil a stále bliká.

Okolní teplota je mimo stanovené 
pásmo.

Doporu$ená okolní teplota pro nabíjení je 
5 a% 35 °C.

Z holicí hlavy vychází nep&í-
jemn" zápach.

1.  Holicí hlavu $ist'te pod tekoucí 
vodou.

2.  *isticí kazetu pou%íváte více ne% 8 
t"dn).

1. P&i $i!t'ní holicí hlavy pod tekoucí vodou 
pou%ívejte pouze teplou vodu a p&íle%itost-
n' tekuté m"dlo (bez abrazivních látek). 
Vyjm'te kazetu s holicí plan%etou a 
b&itov"m blokem a nechte ji oschnout.

2. Vym'#ujte $isticí kazetu alespo# ka%d"ch 
8 t"dn).

Baterie v"konnost se 
v"razn' sní%ila.

1. Plan%eta a b&ity jsou opot&e-
bované a pro ka%dé oholení 
pot&ebují více energie.

2. Holicí hlavu pravideln' $ist'te 
pod tekoucí vodou, ale neproma-
záváte.

1. Vym'#te kazetu s holicí plan%etou a 
b&itov"m blokem.

2. Pokud holicí strojek pravideln' $istíte pod 
tekoucí vodou, aplikujte jednou za t"den k 
promazání na plan%etu kapku jemného 
strojového oleje.

Holení v"konnost se 
v"razn' sní%ila.

1. Plan%eta a b&ity jsou opot&e-
bované.

2. Holicí systém je ucpan".

1. Vym'#te kazetu s holicí plan%etou a 
b&itov"m blokem.

2. Namo$te kazetu s holicí plan%etou a 
b&itov"m blokem do horké vody s kapkou 
prost&edku na mytí nádobí. 
Poté ji d)kladn' opláchn'te a oklepejte. 
Po osu!ení aplikujte na plan%etu kapku 
jemného strojového oleje.

Hlavice holicího strojku je 
vlhká.

1.  Doba su!ení po automatickém 
$i!t'ní byla p&íli! krátká.

2.  Odvod vody stanice 
Clean & Charge je ucpan".

1. Po$kejte, a% skon$í proces vysou!ení.
2. Vy$ist'te odtok pomocí d&ev'ného 

párátka.
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Záruka
Poskytujeme dvouletou záruku na v"robek 
s platností od data jeho zakoupení. V záru$ní lh)t' 
bezplatn' odstraníme v!echny vady p&ístroje 
zap&í$in'né chybou materiálu nebo v"roby, a to bu+ 
formou opravy, nebo v"m'nou celého p&ístroje 
(podle na!eho vlastního uvá%ení). Uvedená záruka je 
platná v ka%dé zemi, ve které tento p&ístroj dodává 
spole$nost Braun nebo její pov'&en" distributor.

Záruka se net"ká následujících p&ípad): po!kození 
zap&í$in'né nesprávn"m pou%itím, b'%né 
opot&ebování (nap&íklad plátk) holicího strojku nebo 
pouzdra zast&ihova$e), jako% i vady, které mají 
zanedbateln" dosah na hodnotu nebo funkci 
p&ístroje. Pokud opravu uskute$ní neautorizovaná 
osoba a nebudou-li pou%ity p)vodní náhradní díly 
spole$nosti Braun, platnost záruky bude ukon$ena.

Pokud v záru$ní lh)t' po%adujete provedení servisní 
opravy, odevzdejte cel" p&ístroj s potvrzením 
o nákupu v autorizovaném servisním st&edisku 
spole$nosti Braun nebo jej do st&ediska za!lete.

Clean & Charge Station
P&i stisknutí vypína$e on/
off se $i!t'ní nespustí.

1. Holicí strojek není ve stanici Clean 
& Charge správn' vlo%en.

2. *isticí kazeta neobsahuje 
dostate$né mno%ství $isticí 
kapaliny (displej bliká $erven').

3. Za&ízení je v pohotovostním 
re%imu.

1. Vlo%te holicí strojek do stanice Clean & 
Charge a zasu#te ho do zadní $ásti 
stanice (kontakty holicího strojku musí 
b"t propojeny s kontakty stanice).

2. Vlo%te novou $isticí kazetu. Stiskn'te 
znovu tla$ítko start.

3. Stiskn'te znovu vypína$e on/off.
Zv"!ená spot&eba $isticí 
kapaliny.

Odtok vody ze stanice 
Clean & Charge je ucpan".

–  Vy$ist'te odtok pomocí d&ev'ného 
párátka.

– Nádobku pravideln' otírejte.
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