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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 holicím strojkem Braun spokojeni.

Pe#liv$ si p%e#t$te tento návod – obsahuje d&le'ité bezpe#nostní informace. 
Uschovejte jej pro pozd$j(í pou'ití.

Upozorn$ní
Vá! holicí systém je vybaven speciálním sí&ov"m p'ívodem s integro-
van"m bezpe$nostním sí&ov"m adaptérem. Nevym(#ujte ani nero-
zebírejte %ádnou z jeho $ástí, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrick"m 
proudem.
V p'ípad(, %e spot'ebi$ je ozna$en  492, m)%ete jej pou%ít 
s libovoln"m napájecím Braun napájení kódovan"ch 492-XXXX.
Pou%ívejte pouze speciální kabel dodávan" spole$n( s p'ístrojem.
P'ístroj nepou%ívejte, jestli%e jsou plan%eta nebo kabel po!kozeny.
 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& 
smí b)t pou'íván pouze bez p%ipojení k elektrické síti. 

D(ti star!í 8 let a osoby se sní%enou fyzickou pohyblivostí, schop-
ností vnímání $i mentálním zdravím a osoby bez zku!eností nebo 
odpovídajícího pov(domí mohou tento spot'ebi$ pou%ívat pod 
dohledem nebo po obdr%ení pokyn) k jeho bezpe$nému pou%ívání a 
seznámení se s mo%n"mi riziky. Spot'ebi$ 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.
Chcete-li zabránit úniku $isticí kapaliny, umíst(te $isticí stanici 
Clean&Renew 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, nad radiátor ani ji nepokládejte na le!t(né $i lako-
vané povrchy.
*isticí kazeta obsahuje vysoce ho'lavou kapalinu, proto ji uchová-
vejte mimo mo%né zdroje vznícení. V blízkosti $isticí stanice neku'te. 
Nevystavujte ji del!í dobu p'ímému slune$nímu zá'ení.

91159396_7899cc7898cc7897cc_w&d_CEEMEA_S6-132.indd   3291159396_7899cc7898cc7897cc_w&d_CEEMEA_S6-132.indd   32 28.10.16   11:4328.10.16   11:43

CSS  APPROVED Effective Date  3Nov2016 GMT  - Printed 04Jan2017 Page 32 of 132



33

Pou%itou $isticí kazetu nedopl#ujte a pou%ívejte pouze originální 
nápl# $isticí kazety Braun.

Popis
*isticí stanice Clean&Renew
1 Ukazatel stavu nápln(
2 Uvol#ovací tla$ítko pro v"m(nu kazety
3 Kontakty $isticí stanice – holicí strojek
4 Tla$ítko pro zahájení $i!t(ní
5 Indikátory $isticího programu
6 Sí&ová zásuvka $isticí stanice
7 *isticí kazeta

Holicí strojek
8 Kazeta s holicí plan%etou a b'itov"m 

blokem
9 Uvol#ovací tla$ítko kazety
10 Tla$ítko uzam$ení holicí hlavy
11 V"suvn" zast'ihova$ dlouh"ch vous)

12 Hlavní vypína$
13 Tla$ítko – pro nastavení citlivého 

re%imu
14 Tla$ítko + pro nastavení intenzivního 

re%imu
15 Tla$ítko pro vynulování
16 Displej holicího strojku
16a  Indikator baterie
16b Indikátor $istotu
16c  Indikátor vy$erpání baterie
16d  Symbol v"m(na
17 Kontakty holicí strojek – $isticí stanice
18 Sí&ová zásuvka holicího strojku
19 Cestovní pouzdro
20 Speciální sí&ov" p'ívod 

(provedení se m)%e li!it)

P%ed holením
P'ed prvním pou%itím musíte p'ipojit holicí strojek k síti za pou%ití speciálního sí&ového 
p'ívodu (20) nebo postupujte podle ní%e uvedeného návodu:

Instalace #isticí stanice Clean&Renew
• Stiskn(te uvol#ovací tla$ítko (2) a otev'ete kryt $isticí stanice.
• *isticí kazetu (7) polo%te na rovnou a stabilní plochu (nap'. na st)l).
• Z kazety opatrn( odstra#te uzáv(r.
• Kazetu zasu#te co nejhloub(ji do spodní $ásti základny $isticí stanice.
• Kryt opatrn( zav'ete pomal"m stla$ováním dol), dokud se nezav'e.
• Pomocí speciálního sí&ového p'ívodu (20) zapojte zástr$ku základny $isticí stanice (6) 

do elektrické zásuvky.

Ukazatel stavu nápln( (1) indikuje mno%ství kapaliny v $isticí kazet(:

 a% na 30 $isticích cykl)
 a% na 7 $isticích cykl)
 nutnost v"m(ny kazety za novou

Nabíjení a #i(t$ní holicího strojku
Vlo%te hlavu holicího strojku do ákladny $isticí stanice. Kontakty (17) na zadní stran( holi-
cího strojku se spojí s kontakty (3) v $isticí stanici. D&le'ité: Holicí strojek musí b)t 
#ist) a bez jak)chkoli zbytk& p$ny #i m)dla!
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*isticí stanice Clean&Renew holicí strojek v p'ípad( pot'eby automaticky dobije. Pro-
vede také anal"zu hygienického stavu strojku a rozsvítí se jedna z t(chto kontrolek $isti-
cího programu (5):

 holicí strojek je $ist"
 nutno provést krátké úsporné $i!t(ní

 nutno provést standardní $i!t(ní
 nutno provést intenzivní $i!t(ní

Vybere-li $isticí stanice jeden z pot'ebn"ch program) $i!t(ní, ten se nespustí, dokud 
nestisknete tla$ítko zahájení $i!t(ní (4). Pro dosa'ení nejlep(ích v)sledk& holení 
doporu#ujeme strojek vy#istit po ka'dém oholení.

Ka%d" $isticí program se skládá z n(kolika cykl), p'i nich% je hlava holicího strojku 
propláchnuta $isticí kapalinou. *i!t(ní trvá v závislosti na modelu $isticí a nabíjecí 
stanice a/nebo zvoleném programu a% 16 minuty. Nechte holicí strojek ve stanici 
uschnout. Odpa'ení zbytkové vlhkosti zabere v závislosti na klimatick"ch podmínkách a% 
n(kolik hodin. Poté je holicí strojek p'ipraven k pou%ití.

Po dokon$ení $isticího programu se rozsvítí modrá kontrolka . 

Pohotovostní re'im
10 minut po ukon$ení nabíjení nebo $i!t(ní se $isticí stanice Clean&Renew vypne a p'e-
jde do pohotovostního re%imu: kontrolky $isticí stanice Clean&Renew se vypnou.

Displej holicího strojku
Displej holicího strojku (16) zobrazuje stav nabití baterie na levé stran( a hygienick" stav 
na pravé stran(. Pokud je baterie pln( nabitá a holicí strojek hygienicky $ist", je na 
ka%dé stran( zobrazeno 6 tmav"ch segment).

Segmenty baterie:
V pr)b(hu nabíjení nebo pou%ívání holicího strojku budou p'íslu!né segmenty ozna$ující 
stav nabití baterie blikat. Kdy% je baterie pln( nabitá, je zobrazeno v!ech 6 segment). S 
klesajícím stavem nabití baterie segmenty postupn( mizí.

Kontrolka nízkého nabití baterie
Jestli%e bliká kontrolka nízkého nabití v $erveném ráme$ku, znamená to, %e je baterie 
tém(' vybitá. Zb"vající kapacita baterie posta$í na 2 a% 3 oholení.

Segmenty hygienického stavu:
Po vy$i!t(ní holicího strojku ve stanici Clean&Renew bude vid(t v!ech 6 segment) indi-
kujících hygienick" stav strojku. P'i pou%ívání holicího strojku budou segmenty hygienic-
kého stavu postupn( mizet. Jakmile vrátíte p'ístroj do $isticí stanice, systém automa-
ticky vybere odpovídající $isticí program a segmenty hygienického stavu se obnoví na 
maximum. Vzhledem k tomu, %e $i!t(ní holicího strojku pod tekoucí vodou není tak 
hygienické jako $i!t(ní v $isticí stanici, segmenty hygienického stavu se obnoví pouze po 
vy$i!t(ní strojku v $isticí stanici Clean&Renew.
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Informace o nabíjení
• Plné nabití trvá p'ibli%n( 1 hodinu a umo%#uje a% 50 minut holení bez zapojení do sít(. 

Délka holení se m)%e li!it v závislosti na délce vous) a teplot( okolního prost'edí. Pro 
jedno oholení posta$í p(timinutové rychlé nabití.

• Doporu$ená okolní teplota pro nabíjení je 5 a% 35 °C. P'i extrémn( nízk"ch nebo 
vysok"ch teplotách se baterie nemusí nabít správn( nebo se nenabije v)bec. 
Doporu$ená okolní teplota pro holení je 15 a% 35 °C. Nevystavujte holicí strojek po 
del!í dobu teplotám p'esahujícím 50 °C.

Pou'ívání holicího strojku
Jak strojek pou'ívat
Zapnutí holicího strojku provedete stisknutím hlavního vypína$e on/off (12):

• V"kyvná holicí hlava a pohyblivé plan%ety se automaticky p'izp)sobí konturám va!eho 
obli$eje.

• Chcete-li holit obtí%n( dostupné oblasti (nap'. pod nosem), nejprve posu#te hlavu 
holícího strojku do zadní polohy, pak p'esu#te zámku hlavy p'epína$e na zadní stran(. 
Oto$ná hlava je zablokována v tomto úhlu. 

• K zast'ihování kotlet, knírku nebo bradky vysu#te zast'ihova$ dlouh"ch vous) (10) 
sm(rem nahoru.

Tipy pro dokonalé oholení za sucha
Pro dosa%ení nejlep!ích v"sledk) holení vám Braun doporu$uje dodr%ovat 3 jednoduchá 
pravidla:
1. Holte se v%dy p'edtím, ne% si budete m"t obli$ej.
2. Holicí strojek dr%te v%dy kolmo (90°) k poko%ce.
3. Napn(te poko%ku a holte se proti sm(ru r)stu vous).

P%izp&sobení holicího strojku va(im pot%ebám
Podr%ením tla$ítek nastavení intenzity – / +
((13) nebo (14)) m)%ete nastavit intenzitu holení podle va!ich individuálních pot'eb v 
r)zn"ch $ástech obli$eje – od citlivého po intenzivní holení. Sv(tlo kontrolky zabudo-
vané v hlavním vypína$i (on/off) (12) se bude m(nit:

(–) citlivé holení
 - sv(tle modrá
 - tmav( modrá
 - zelená
(+) intenzivní holení

Pro d)kladné a rychlé oholení doporu$ujeme zelené (intenzivní) nastavení.
P'i p'í!tím zapnutí se aktivuje poslední pou%ité nastavení.

!i(t$ní
Automatické #i(t$ní
Po ka%dém holení vra&te holicí strojek do $isticí stanice Clean&Renew a dále postupujte 
podle pokyn) uveden"ch v $ásti «P'ed holením». *isticí stanice se automaticky postará 
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o pot'ebné dobíjení a $i!t(ní. P'i ka%dodenním pou%ívání posta$í jedna $isticí kazeta na 
cca 30 $isticích cykl).

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. Ka%dou 
kazetu, i kdy% není pou%ívána denn(, je t'eba vym(nit p'ibli%n( po 8 t"dnech.

*isticí kazeta obsahuje i lubrika$ní látky, které mohou po $ist(ní zanechat na vn(j!í 
stran( plan%ety viditelné stopy. Tyto stopy se v!ak dají snadno odstranit jemn"m set'e-
ním had'íkem nebo m(kk"m papírov"m kapesní$kem.

Manuální #i(t$ní

*i!t(ní pod tekoucí vodou:
• Zapn$te holicí strojek (bezdrátové) a opláchn$te holicí hlavu pod tekoucí 

teplou vodou, abyste odstranili v(echny zbytky. 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, stisknutím uvol#ovacího tla$ítka (9) uvoln(te kazetu s 
holicí plan%etou a b'itov"m blokem (8) a nechte ji oschnout.

• Pro pravidelné $i!t(ní holicího strojku s vodou, jednou t"dn(, naneste kapku lehkého 
strojního oleje na horní $ásti zast'ihova$e a fóliov"ch zásobnících a no%).

Holicí strojek je t'eba $istit poka%dé, kdy% pou%ijete holicí p(nu.

Cistící kartá$:
• Vypn(te holicí strojek. Vyjm(te kazetu s holicí plan%etou a b'itov"m blokem (9) a okle-

pejte ji na rovném povrchu. Pomocí kartá$ku vy$ist(te vnit'ní $ást v"kyvné holicí hlavy. 
Kartá$ek v!ak nepou%ívejte k $i!t(ní kazety, nebo& by se mohla po!kodit.

!i(t$ní krytu
P'íle%itostn( o$ist(te vlhk"m had'íkem kryt holicího strojku a $isticí stanice Clean&Re-
new, zejména uvnit' $isticí komory, kam se vkládá holicí strojek.

V)m$na #isticí kazety
Po stisknutí uvol#ovacího tla$ítka (2) 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.

Udr'ování holicího strojku ve (pi#kovém stavu
V)m$na kazety s holicí plan'etou a b%itov)m blokem / vynulování
Pro zaji!t(ní 100% v"konu p'i holení vym(#te kazetu s holicí plan%etou a b'itov"m blo-
kem (8) v%dy, kdy% se na displeji holicího strojku rozsvítí symbol v"m(ny (p'ibli%n( po 
18 m(sících nebo kdy% je kazeta opot'ebovaná).
Symbol v"m(ny vám bude b(hem následujících 7 holení p'ipomínat, abyste kazetu 
s holicí plan%etou a b'itov"m blokem vym(nili. Displej holicího strojku se poté automa-
ticky vynuluje.
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Po v"m(n( kazety s holicí plan%etou a b'itov"m blokem vynulujte displej holicího strojku 
tak, %e pomocí kuli$kového pera zmá$knete tla$ítko reset (15) alespo# na 3 sekundy. 
Kontrolka v"m(ny p'itom bude blikat a po dokon$ení vynulování zcela zhasne. Manuální 
vynulování lze provést kdykoliv.

P%íslu(enství
K dostání u va!eho prodejce nebo v servisních st'ediscích Braun:
• Kazeta s holicí plan'etou a b%itov)m blokem 70S/70B
• !isticí kazeta Clean&Renew CCR

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

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spot'ebi$e je 62 dB(A), co% p'edstavuje 
hladinu A akustického v"konu vzhledem na referen$ní akustick" v"kon 1 pW.

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

Zm(ny jsou vyhrazeny.

Elektrotechnické specifikace naleznete vyti!t(né na speciálním sí&ovém p'ívodu.

Odstra*ování poruch
Problém: Mo'n) d&vod: Náprava:

HOLICÍ STROJEK
Z holicí hlavy 
vychází 
nep'íjemn" 
zápach.

1. Holicí hlavu $istíte 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%itostn( 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).

V"dr% baterie se 
v"razn( sní%ila.

1. Plan%eta a b'ity jsou opo-
t'ebované a pro ka%dé 
oholení pot'ebují více 
energie.

2. Holicí hlavu pravideln( $is-
títe pod tekoucí vodou, ale 
nepromazáváte.

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

2. Pokud holicí strojek pravideln( $is-
títe pod tekoucí vodou, aplikujte 
jednou za t"den k promazání na 
plan%etu kapku jemného strojového 
oleje.
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V"konnost holi-
cího strojku se 
v"razn( sní%ila.

1. Plan%eta a b'ity jsou opo-
t'ebované. 

2. Osobní nastavení p'i holení 
se zm(nilo. 

3. Holicí systém je ucpan".

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

2. Pro d)kladné a rychlé oholení 
doporu$ujeme zelené (intenzivní) 
nastavení. 

3. 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 okle-
pejte. Po osu!ení aplikujte na plan-
%etu kapku jemného strojového 
oleje.

Holicí strojek se 
vypíná, p'esto%e 
je baterie pln( 
nabitá.

Plan%eta a b'ity jsou opot'e-
bované, co% vy%aduje více 
energie, ne% motor doká%e 
zajistit. P'ístroj se vypíná.

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

– Holicí systém pravideln( promazá-
vejte, zejména po jeho $i!t(ní pod 
tekoucí vodou.

Segmenty bate-
rie na displeji 
nesignalizují 
sní%ení kapacity 
baterie, která 
p'itom klesá.

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

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

– Holicí systém pravideln( promazá-
vejte, zejména po jeho $i!t(ní pod 
tekoucí vodou.

Holicí díly byly 
nedávno vym(-
n(ny, ale sym-
bol v"m(ny se 
znovu rozsvítil.

Nestiskli jste tla$ítko reset. – Stiskn(te tla$ítko reset na dobu 
alespo# 3 sekundy, abyste vynulo-
vali $íta$.

Hlava holicího 
strojku je vlhká.

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

2. Odtok $isticí stanice 
Clean&Renew je ucpan".

3. *isticí kazetu pou%íváte ji% 
celkem dlouho.

1. *ist(te strojek ihned po holení 
a nechte dostatek $asu na 
vyschnutí.

2. Vy$ist(te odtok pomocí d'ev(ného 
párátka. Nádobku pravideln( otí-
rejte.

3. Podíl etanolu/isopropanolu se 
sní%il, zatímco podíl oleje se zv"!il. 
Odstra#te zbytky m(kk"m 
had'íkem.
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*ISTICÍ STANICE CLEAN&RENEW
P'i stisknutí tla-
$ítka pro zahá-
jení $i!t(ní se 
$i!t(ní nespustí.

1. Strojek není správn( ulo-
%en ve stanici Clean&Re-
new.

2. *isticí kazeta neobsahuje 
dostatek $isticí kapaliny 
(displej svítí $erven().

3. Za'ízení je v pohotovost-
ním re%imu.

1. Vlo%te holicí strojek do stanice 
Clean&Renew (kontakty holicího 
strojku se musí spojit s kontakty v 
$isticí stanici).

2. Vlo%te novou $isticí kazetu.
3. Stiskn(te znovu tla$ítko pro zahá-

jení $i!t(ní.

Zv"!ená spo-
t'eba $isticí 
kapaliny.

Odtok $isticí stanice 
Clean&Renew je ucpan".

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

– Nádobku pravideln( otírejte.

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$in(né nesprávn"m pou%itím, 
b(%né opot'ebování (nap'íklad plátk) holicího strojku nebo pouzdra zast'iháva$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.
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