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(Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα κοπής 
(11), ταχύτητα: turbo)
Γεμίστε το μπολ κοπής με 300 γραμ. 
κρεμώδες μέλι, 150 γραμ. αποξηραμένα 
δαμάσκηνα και 150 γραμ. αποξηραμένα 
σύκα και ψιλοκόψτε για 10 δευτε-
ρόλεπτα, στη συνέχεια προσθέστε 
100 ml νερό και 3 σταγόνες άρωμα 
βανίλιας και ξαναρχίστε να ψιλοκόβετε 
για 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός της συσκευής (D)

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από 
τη πρίζα πριν τη καθαρίσετε. 
Το μοτέρ και το καπάκι του δοχείου 
κοπής πρέπει να καθαρίζονται μόνο με 
υγρό πανί. Μην βάζετε αυτά τα μέρη 
μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο 
νερό.
Σημείωση: Κατά την επεξεργασία 
τροφίμων με χρωστικές ουσίες (π.χ. 
καρότα), τα πλαστικά μέρη της συσκευής 
μπορούν να αποχρωματιστούν. 
Σκουπίστε αυτά τα μέρη με φυτικό λάδι 
πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο 
πιάτων.

Οι γάντζοι ζύμης, οι αναδευτήρες, το 
δοχείο μεζούρα, το δοχείο κοπής, η 
αντιολισθητική βάση και οι λεπίδες 
μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο 
πιάτων. 

Το εξάρτημα μπλέντερ μπορεί να 
καθαριστεί μόνο κάτω από τρεχούμενο 
νερό. Μην το βυθίζετε σε νερό.

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· 
(‰È·ıέÛÈÌ· ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌέÓ· 
Û˘ÓÂÚÁÂ›· ÙË˜ Braun, fi¯È fiÌˆ˜ ÛÂ fiÏÂ˜ 
ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜)

HC: ∫fiÊÙË˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, 
È‰·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ¯fiÚÙ·, ÎÚÂÌÌ‡‰È·, ÛÎfiÚ‰Ô, 
ÈÂÚÈέ˜, Î·Ú‡‰È·, ÎÏ.

Το προϊόν υπόκειται σε τροποποίηση 
χωρίς προειδοποίηση.

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÌËÓ ÂÙ¿ÍÂÙÂ 
ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÛÙ· ÔÈÎÈ·Î¿ 
·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¯Ú‹ÛÈÌË˜ ˙ˆ‹˜ ÙË˜. 
∏ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· 
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÛÂ ¤Ó· ·fi Ù· 
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤Ó· Û˘ÓÂÚÁÂ›· ÙË˜ Braun 
‹ ÛÙ· Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÛËÌÂ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ 
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜.

Русский
Наша продукция отвечает самым 
высоким стандартам качества, 
функциональности и дизайна. 
Надеемся, вы в полной мере будете 
довольны вашим новым приобрете-
нием – миксером Braun.

Внимание
Перед использованием электро-
прибора внимательно и полностью 
прочтите данную инструкцию.

• Всегда отключайте прибор от 
источника электропитания при его 
сборке, разборке, чистке и хранении.

 • ùÚÓÚ ÔË·Ó ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ‰Û„ËÏË 
ÎËˆ‡ÏË ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÔËÒÏÓÚ‡, 
ÂÒÎË Ëı ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ, ÒÂÌÒÓÌ˚Â 
ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÌÂ 
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Â„Ó 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ 
ı‡ÌËÚ¸Òfl ‚ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‰Îfl 
‰ÂÚÂÈ ÏÂÒÚ‡ı. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ 
ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÌÂ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ 
Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë„Û¯ÍË.

 • Перед эксплуатацией электропри-
бора следует удостовериться, что 
напряжение, указанное на приборе, 
соответствует напряжению Вашей 
электросети.

 • Держите руки, волосы, мелкие 
детали одежды, а также лопатки 
и другую посуду подальше от 
работающего венчика, чтобы 
предотвратить их повреждение. Не 
прикасайтесь  к работющим частым 
прибора.

 • Не погружайте насадку-блендер в 
горячие жидкости на долгое время.

 •   Только для моделей М. 1030/ 
 1050/1070: êÂÊÛ˘ËÂ ÎÂÁ‚Ëfl
 ÓÒÚÓ Ì‡ÚÓ˜ÂÌ˚! 
ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ Ú‡‚Ï, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, 
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Ò ÎÂÁ‚ËflÏË Ó˜ÂÌ¸ 
ÓÒÚÓÓÊÌÓ.

 • Прибор рассчитан на обработку 
небольших объемов продуктов, 
типичных для домашнего хозяйства.

 • Мерный стакан и чашу- измельчи-
тель нельзя использовать в 
микроволновой печи.

 • Электрические приборы компании 
Вrаun отвечают требованиям 
соответствующих стандартов в 
отношении техники безопасности. 
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Ремонт или замена шнура 
электропитания должна выполняться
сервисным работником из числа 
специалистов по техническому 
обслуживанию и ремонту. 
Неквалифицированно выполненный, 
ремонт может явиться причиной 
несчастных случаев и травм 
пользователей.

Описание прибора

  1 Кнопка высвобождения рабочих 
частей 

  2 Переключатель режимов Вкл./
Выкл. (I = Вкл., 0 = Выкл.)

  3 Кнопка выбора скоростного 
режима (скорости 1–15, турбо-
режим) 

  4 Моторная часть 
  5 Отверстие для венчиков 
  6 Отверстия для насадки-блендера, 

чаши-измельчителя, насадки для 
нарезки и шинковки

  7 Насадки для замешивания теста
  8 Венчики 

Только для моделей M 1030/1050/1070:
  9 Насадка-блендер
10 Мерный стакан

Только для модели M 1050:
11 Чаша-измельчитель 
11a Крышка чаши-измельчителя 
11b Нож
11c Чаша 
11d Нескользящая подставка для 

чаши-измельчителя

Только для модели M 1070:
12 Насадка для нарезки и шинковки

Оптимальное время работы:
– c насадкой- блендером 5 минут
– с венчиком 15 минут

Как пользоваться 
миксером (A)

Насадки для замешивания теста 
подходят для замешивания 
дрожжевого теста, теста для пасты, 
кондитерских изделий, а также для 
смешивания мясного фарша. 
Используйте венчик только взбивания 
сливок (минимум 100 мл), яичного 
белка (минимум 1 яйцо), пористых 
субстанций  и готовых к употреблению 
десертов.

 • Вставьте насадки для взбивания 
теста (7) или венчик (8) как показано 
на рисунке. 

 • Поместите компоненты в чашу.
 • Взависимости от субстанции 
выберите скорость взбивания от 
минимальной до турборежима. Чтобы 
избежать расплескивания жидкости, 
начните с минимальной скорости и 
постепенно увеличивайте ее.

 • Выключите прибор нажав кнопку 
переключени режимов Вкл./Выкл.

 • После использования прибора 
нажмите кнопку высвобождения 
рабочих частей (1), чтобы снять 
насадки для взбивания теста / 
венчик.

Для получения оптимальных 
результатов при приготовлении 
теста, все компоненты должны иметь 
одинаковую температуру. Масло, яйца 
и  другие компоненты следует вынуть 
заранее из холодильника. Белки же 
наоборот, нужно предварительно 
охладить перед взбиванием. Для 
приготовлению пюре все компоненты 
напротив должны оставаться горя-
чими.

Как пользоваться насадкой-
блендером (B)

Насадка-блендер легко и быстро 
смешивает соусы, супы, майонез, 
диетическое и детское питание.
 • Чтобы вставить насадку-блендер 
(9) в моторную часть поверните 
крышечку для отверстия насадки- 
блендера (6) и вставьте насадку 
блендер в отверстие таким образом, 
чтобы отметка на насадке совпа-
дала с отметкой на моторной части.
Затем поверните насадку-блендер 
на 90 градусов по часовой стрелки 
до щелчка.

 • Погружайте насадку-блендер в чашу 
не более чем на 2/3.

 • Нажмите и держите переключатель 
режимов Вкл./Выкл (2) во время 
работы.

 • Насадку-блендер можно исполь-
зовать как в мерном стакане, так и в 
отдельной емкости. Если вы хотите 
использовать насадку-блендер 
непосредственно в емкости где при-
готовляется пища, Вам надо снять 
ее с плиты и дать немного остыть, 
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чтобы предохранить насадку от 
перегрева. Никогда не погружайте 
насадку-блендер в горячие жидно-
сти на долгое время.

 • После окончания работы, сначала 
отпустите переключатель режимов 
Вкл./Выкл (2), только потом выни-
майте из емкости.

 • Чтобы снять насадку-блендер 
поверните ее на 90 градусов против 
часовой стрелки и потяните вверх.

Важно: мерный стакан можно 
использовать при обработке 
небольших количеств продуктов.
Не используйте мерный стакан при 
работе с венчиком.

Как пользоваться чашей- 
измельчителем (С)

Чаша измельичитель позволяет 
измельчить мясо, сыр, лук, зелень, 
морковь, орехи и тд.
 • Перед измельчением предвари-
тельно нарежьте мясо, сыр, лук на 
кусочки (таблица на стр. 5) удалите 
толстые стебли зелени, очистите 
орехи от скорлупы и удалите кости и 
хрящи из мяса.

 • Поставьте чашу-измельчитель (11с) 
на нескользящую подставку (11d).

 • Снимите пластиковые чехол с ножа 
(11b). Будьте осторожны: нож очень 
острый! Всегда держите его за верх-
нюю пластиновую часть.

 • Поместите нож на держатель в 
центре насадки и нажмите до упора.

 • Поместите продукты для измель-
чения в чашу.

 • Накройте крышкой чашу измельчи-
тель (11a) и убедитесь, что она 
плотно прилегает.

 • Вставить моторную часть приложив 
отверстием для чаши-измельчителя 
(6) к чаше таким образом, чтобы 
отметка на моторной части 
совпадала с отметкой на крышке 
чаши-измельчителя. Затем 
поверните моторную часть на 90 
градусов по часовой стрелки до 
щелчка.

 • Нажмите и держите переключатель 
режимов Вкл./Выкл (2) во время 
работы.

 • При работе с более плотными 
продуктами (напр. твердый сыр) 
используйте турбо-режим.

 • При приготовлении горячих 
продуктов, дайте им остыть перед 
измельчением в чаше.

 • После окончания работы, сначала 
отпустите переключатель режимов 
Вкл./Выкл (2), только потом 
снимайте моторную часть.

 • Чтобы снять моторную часть с 
чаши-измельчителя поверните ее на 
90 градусов против часовой стрелки 
и потяните вверх.

 • Сначала снимите нож, а потом 
извлекайте измельченные продукты.

Важно: не изчельчайте в чаше кубики 
льда или чрезвычайно твердые 
продукты, напр. мускатный орех или 
кофейные зерна.

Нескользящую подставку можно 
использовать в качестве крышки для 
чаши измельчителя.

Рецепты: 
Сушеные фрукты в меду с ванилью
(для топпинга к блинам или начинки)
(Используйте насадку-измельчитель 
(11), скорость – турбо.)
Поместите в чашу измельчитель 300 г 
меда вязкой консистенции, 150 г 
чернослива и 150 г сушеного инжира 
и измельчайте в течение 10 секунд. 
Затем добавьте 100 мл воды, 3 капли 
ванильного ароматизатора и 
продолжайте измельчение еще в 
течение 3 секунд.

Очистка прибора (D)

Всегда отключайте прибор перед 
очисткой.

Протирайте моторную часть и крышку 
чаши-измельчителя только влажной 
тканью. Не погружайте их  в воду.

При работе с продуктами, имеющими 
насыщенный цвет, например, 
морковью, пластмассовые детали 
могут окрашиваться, поэтому пред 
мойкой прибора в посудомоечной 
машине протирайте детали с 
добавлением растительного масла.

Насадки для замешивания теста, 
венчик, чашу-измельчитель, 
нескользящую подставку и нож можно 
мыть в посудомоечной машине при 
температуре не выше 60 градусов. 
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Насадку-блендер промываетй под 
проточной водой, не погружайте ее 
в воду.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â 
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË

(ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ ëÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı 
ÍÓÏÔ‡ÌËË Braun; ÌÓ ÌÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı)

HC: ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ˜ÓÔÔÂ, 
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ‰Îfl Ú‡‚, ÎÛÍ‡, 
˜ÂÒÌÓÍ‡, ÔÂˆ‡ ÓÂıÓ‚ Ë Ú.‰.

ÇÓÁÏÓÊÌ˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË ·ÂÁ 
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.

àÁ‰ÂÎËÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓÓ‚‡Ú¸ ÔÓ 
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 
Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

åËÍÒÂ, 400-500 Ç‡ÚÚ

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ‚ èÓÎ¸¯Â ‰Îfl  Å‡ÛÌ 
ÉÏ·ï, ÉÂÏ‡ÌËfl/Braun GmbH, 
Frankfurter Strasse 145, 61476, 
Kronberg, Germany.

RU: àÏÔÓÚÂ/ëÎÛÊ·‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ: 
OOO «èÓÍÚÂ ˝Ì‰ É˝Ï·Î 
ÑËÒÚË·¸˛ÚÓÒÍ‡fl äÓÏÔ‡ÌËfl», 
êÓÒÒËfl, 125171, åÓÒÍ‚‡, 
ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 16A, ÒÚ.2. 
íÂÎ. 8-800-200-20-20. 

BY: àÏÔÓÚÂ: ééé «ùÎÂÍÚÓÒÂ‚ËÒ Ë 
äÓ», ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 220012, „. åËÌÒÍ, ÛÎ. 
óÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, 10A, Í. 412A3. 
ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ: ééé «ä‡ÚËÍÒ», 
ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 220012, „. åËÌÒÍ, ÛÎ. 
óÂÌ˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó, 10A, Í.409.

ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡ 

Наша продукція розроблена у 
відповідності до вимог найвищих 
стандартів якості, функціональних 
можливостей та дизайну. 

Ми сподіваємося, що ви будете дуже 
задоволеними вашим новим прис-
троєм Braun.

Застереження
Перед тим, як користуватися прис-
троєм, просимо уважно прочитати 
інструкцію з експлуатації.

 • Завжди вимикайте пристрій з елек-
тромережі, коли залишаєте його без 
нагляду, а також перед збиранням, 
розбиранням, чищенням та зберіган-
ням.

 • ñÂÈ ÔËÎ‡‰ ÌÂ ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‰Îfl 
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰¥Ú¸ÏË ˜Ë Î˛‰¸ÏË 
Á Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥ÁË˜ÌËÏË ‡·Ó 
ÓÁÛÏÓ‚ËÏË Á‰¥·ÌÓÒÚflÏË ·ÂÁ 
Ì‡„Îfl‰Û Î˛‰ËÌË, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Á‡ ªı 
·ÂÁÔÂÍÛ. á‡„‡ÎÓÏ, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ 
Á·Â¥„‡ÚË ÔËÎ‡‰ ÔÓ‰‡Î¥ ‚¥‰ ‰¥ÚÂÈ. 
çÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÍÓÌÚÓÎ˛‚‡ÚË, ˘Ó· ‰¥ÚË 
ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÎË ‰‡ÌËÈ ÔËÒÚ¥È 
flÍ ¥„‡¯ÍÛ.

 • Перед роботою перевірте, чи відпові-
дає напруга у вашій електромережі 
напрузі, зазначеній на блоці двигуна.

 • Щоб уникнути травмування під час 
роботи, тримайте руки, волосся, 
одяг, а також лопатки та інше 
приладдя подалі від вінчиків і гаків 
для тіста. Не торкайтеся рухомих 
частин під час роботи.

 • Особливо при використанні насадки 
ручного блендера в гарячих рідинах: 
не занурюйте вал блендера в рідину, 
або не виймайте його з рідини поки 
не вимкнете пристрій.

 •   Тільки для моделей M 1030/ 
 1050/1070: ê¥ÊÛ˜¥ ÎÂÁ‡ „ÓÒÚÓ
 Ì‡ÚÓ˜ÂÌ¥! 
ôÓ· ÛÌËÍÌÛÚË Ú‡‚Ï, ·Û‰¸ Î‡ÒÍ‡, 
ÔÓ‚Ó‰¸ÚÂÒfl Á ÎÂÁ‡ÏË ‰ÛÊÂ 
Ó·ÂÂÊÌÓ.

 • Даний пристрій створений для 
обробки звичайних кількостей їжі 
для домашнього споживання.

 • Чаша (10) та ємність для подрібню-
вача (11c) є непридатними для 
використання у мікрохвильовій печі. 

 • Електричні пристрої Braun 
відповідають чинним стандартам 
безпеки. Роботи з ремонту та 
заміни мережного шнура мають 
здійснюватися виключно працівни-
ками авторизованого центру 
технічного обслуговування. 
Неправильні, некваліфіковані 
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ремонтні роботи можуть бути 
небезпечними для здоров’я 
користувача. 

Опис

  1 Кнопка скидання
  2 Перемикач увімкнено/вимкнено 

(I = увімкнено, 0 = вимкнено)
  3 Перемикач швидкостей 

(швидкості 1-15, турбо)
  4 Блок двигуна
  5 Отвори для вінчиків / гаків для 

тіста 
  6 Отвір для насадки: ручного 

блендера / подрібнювача / 
насадки для приготування їжі

  7 Гаки для тіста
  8 Вінчики 

Тільки для моделі M 1030/1050/1070:
  9 Насадка ручного блендера
10 Чаша

Тільки для моделі M 1050:
11 Насадка-подрібнювач 
11a Кришка для подрібнювача 

(з редуктором) 
11b Ніж 
11c Ємність для подрібнення
11d Нековзна основа

Тільки для моделі M 1070:
12 Насадка для приготування їжі 

(див. окрему інструкцію з 
експлуатації)

Максимальний час роботи пристрою:
з гаками для тіста – 5 хвилин
з вінчиками – 15 хвилин

Використання ручного 
міксера (A)

Гаки для тіста ідеально підходять 
для замішування дріжджового тіста, 
тіста для макаронних виробів, 
кондитерських виробів, а також 
для приготування фаршу з грубо 
подрібненого м’яса. Використовуйте 
вінчики для приготування сумішей для 
тортів, бісквітів і картопляного пюре, 
а також для збивання вершків (не 
менше 100 мл вершків), яєчних білків 
(не менше 1 яєчного білка) та 
вершковоподібних інгредієнтів.

 • Уставте гаки для тіста (7) або 
вінчики (8) як показано на рисунку.

 • Помістіть інгредієнти в чашу.
 • В залежності від застосування, 
оберіть швидкості (1 … турбо). Для 
уникнення розбризкування, завжди 
починайте роботу на малій 
швидкості, а потім повільно 
збільшуйте швидкість під час 
роботи.

 • Для увімкнення/вимкнення пристрою 
натискайте перемикач увімкнено/
вимкнено.

 • Після використання, витягніть 
штепсель пристрою з розетки і 
зніміть гаки для тіста або вінчики, 
натиснувши кнопку скидання (1). 

Зверніть увагу: 
– Для одержання найкращих 

результатів при приготуванні 
сумішей для тортів, тощо, всі 
інгредієнти повинні мати однакову 
температуру. Масло, яйця, тощо, 
слід вийняти з холодильника за 
деякий час до використання.

– Збиті вершки матимуть більший 
об’єм, якщо перед збиванням їх 
добре охолодити.

– Картопляне пюре матиме більш 
вершковоподібну консистенцію, 
якщо всі використовувані інгредієнти 
будуть максимально гарячими 
(наприклад, щойно зварена 
картопля).

Використання насадки 
ручного блендера (B)

Насадка ручного блендера подрібнює і 
змішує швидко і легко. Користуйтеся 
цією насадкою для приготування 
соусів, майонезу, дієтичних та дитячих 
страв.

 • Для того, щоб вставити насадку 
ручного блендера (9) в блок двигуна, 
пересуньте вгору кришку отвору (6). 
Уставте насадку ручного блендера 
(9) в отвір таким чином, щоб 
позначка на насадці ручного 
блендера співпала з позначкою на 
блоці двигуна. Після цього поверніть 
ручний блендер на 90° за 
годинниковою стрілкою, поки він не 
замкнеться.

 • Перед тим, як увімкнути пристрій, 
уставте насадку ручного блендера 
вертикально в посудину. Ручний 
блендер не можна занурювати більш 
як на 2/3 довжини валу.
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 • Натисніть і тримайте перемикач 
увімкнено/вимкнено весь час, поки 
ви працюєте вашою насадкою 
ручного блендера.

 • Якщо ви хочете змішувати 
безпосередньо у каструлі під час 
приготування їжі, спочатку зніміть 
каструлю з кухонної плити і дайте їй 
охолонути, щоб захистити вашу 
насадку ручного блендера від 
перегрівання. Ніколи не 
використовуйте насадку ручного 
блендера для змішування дуже 
гарячих інгредієнтів, або під час 
їхнього кипіння. 

 • Для того, щоб вимкнути пристрій, 
відпустіть перемикач увімкнено/
вимкнено перед тим, як вийняти вал 
з посудини, потім витягніть штепсель 
пристрою з розетки.

 • Для того, щоб зняти насадку ручного 
блендера, поверніть її на 90° проти 
годинникової стрілки і витягніть її 
з пристрою.

Важлива інформація: Чашу (10) можна 
використовувати лише з насадкою 
ручного блендера для обробки неве-
ликих кількостей продуктів. Її не слід 
використовувати з вінчиками. 

Використання насадки-
подрібнювача (C)

Насадка-подрібнювач ідеально 
підходить для подрібнення м’яса, 
сиру, цибулі, зелені, часнику, моркви, 
волоських, лісових горіхів, арахісу, 
тощо.   

 • Перед подрібненням: Поріжте м’ясо, 
сир, цибулю, часник, моркву (див. 
таблицю на сторінці 5), видаліть 
стебла від зелені, зніміть шкаралупу 
з горіхів та видаліть кістки, 
сухожилля та хрящі з м’яса. 

 • Установіть ємність для подрібнювача 
(11c) на нековзну основу (11d).

 • Увага: Обережно зніміть пластикову 
накривку з ножа (11b). Ніж дуже 
гострий! Завжди тримайте його за 
верхню пластикову частину.

 • Помістіть втулку ножа на 
центральний штир ємності для 
подрібнення і натисніть вниз, поки 
він не замкнеться. 

 • Заповніть ємність для подрібнення 
їжею.

 • Накрийте ємність для подрібнення 
кришкою (11a) і впевніться в тому, 

що вона встановлена належним 
чином.  

 • Для того, щоб приєднати блок 
двигуна, пересуньте кришку отвору 
(6) і вставте в неї штир кришки 
подрібнювача таким чином, щоб 
позначка на кришці подрібнювача 
співпала з позначкою на блоці 
двигуна. Після цього поверніть блок 
двигуна на 90° за годинниковою 
стрілкою, поки він не замкнеться.

 • Тримайте натиснутим перемикач 
увімкнено/вимкнено весь час, 
поки ви працюєте з насадкою-
подрібнювачем і завжди тримайте 
блок двигуна у своїй руці. Для 
подрібнення твердих продуктів 
(наприклад, твердого сиру), викори-
стовуйте швидкість «турбо».

 • У разі подрібнення зварених 
продуктів, перед тим як помістити їх 
у ємність для подрібнення, спочатку 
залишіть їх на декілька хвилин для 
охолодження.

 • Вимкніть пристрій, відпустивши 
перемикач. Перед тим, як почати 
розбирати пристрій, вийміть 
штепсель з розетки. 

 • Для того, щоб зняти блок двигуна, 
тримайте насадку-подрібнювач 
однією рукою, поверніть блок 
двигуна на 90° проти годинникової 
стрілки і витягніть його з насадки. 

 • Перед тим як вийняти оброблену їжу 
з ємності для подрібнення, зніміть 
втулку ножа. 

Важлива інформація: Не подрібнюйте 
дуже тверді продукти, такі як кубики 
льоду, мускатний горіх, кавові боби 
або крупи.

Нековзна основа також служить 
повітронепроникною кришкою ємності 
для подрібнення.

Рецепт: 
Сушені фрукти в меду з ваніллю
(для топінгу до млинців або начинки)
(Використовуйте насадку-подрібнювач 
(11), швидкість – турбо.)
Помістіть в чашу подрібнювача 300 г 
меду в‘язкої консистенції і 150 г 
чорносливу і 150 г сушеного інжиру 
і подрібнюйте протягом 10 секунд. 
Потім додайте 100 мл води і 3 краплі 
ванільного ароматизатора і 
продовжуйте подрібнення ще в перебіг 
3 секунд.
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Чищення пристрою (D)

Перед чищенням завжди виймайте 
штепсель пристрою з розетки.

Блок двигуна та кришку подрібнювача 
слід лише протирати вологою 
тканиною. Не занурюйте ці деталі у 
воду і не тримайте їх під проточною 
водою. 

Зверніть увагу: У разі обробки 
кольорових продуктів (наприклад, 
моркви), пластикові деталі пристрою 
можуть змінити колір. Перед тим як 
помістити ці деталі у посудомийну 
машину, протріть їх рослинною олією.
Гаки для тіста, вінчики, чашу, ємність 
для подрібнення, нековзну основу та 
ніж можна мити у посудомийній 
машині. 
Насадку ручного блендера можна 
мити лише під проточною водою. Не 
занурюйте її у воду.

ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚¥ ÔËÌ‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥
(ÏÓÊÌ‡ ÍÛÔËÚË ‚ ëÂ‚¥ÒÌËı ˆÂÌÚ‡ı 
ÍÓÏÔ‡Ì¥ª Braun; ‡ÎÂ ÌÂ ‚ ÛÒ¥ı Í‡ªÌ‡ı) 

çë: ‚ËÒÓÍÓ¯‚Ë‰Í¥ÒÌËÈ ˜ÓÔÔÂ, flÍËÈ 
¥‰Â‡Î¸ÌÓ Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl Ú‡‚, ˆË·ÛÎ¥, 
˜‡ÒÌËÍÛ, ÔÂˆ˛, „Ó¥ı¥‚ ÚÓ˘Ó.

äÓÏÔ‡Ì¥fl Á‡ÎË¯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó 
‚ÌÓÒËÚË ÁÏ¥ÌË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆ¥˛ ÔËÒÚÓ˛ 
·ÂÁ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl.

Загальні умови зберігання
Вироби фірми Braun рекомендовано 
зберігати у житловому приміщенні за 
умов кімнатної температури та 
нормальної вологості.  

У виріб можуть бути внесені зміни без 
попереднього повідомлення.

Обладнання відповідає вимогам 
Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та 
електронному обладнані.

Дата виробництва продукції Braun 
вказана безпосередньо на виробі 
(в місці маркування) і складається з 
трьох цифр: перша цифра є останньою 
цифрою року виробництва, інші дві 
цифри є порядковим номером тижня 
у році.

ÇË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ‚ èÓÎ¸˘¥ ‰Îfl 
Å‡ÛÌ ÉÏ·ï, ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡
Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 
61476, Kronberg, Germany.

A‰ÂÒ‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥: 
íéÇ «èÓÍÚÂ ÂÌ‰ ÉÂÏ·Î íÂÈ‰¥Ì„ 
ìÍ‡ªÌ‡», ìÍ‡ªÌ‡, 04070, Ï.äËª‚, ‚ÛÎ.
ç‡·ÂÂÊÌÓ-ïÂ˘‡ÚËˆ¸Í‡, 5/13, ÍÓÔÛÒ 
Î¥Ú. A. íÂÎ. (0-800) 505-000. 
www.pg.com.ua

íÓ‚‡ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Á‡ 
ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª 
Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª.
Ñ‡Ú‡ ‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª Braun 
‚Í‡Á‡Ì‡ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ì‡ ‚ËÓ·¥ 
(‚ Ï¥Òˆ¥ Ï‡ÍÛ‚‡ÌÌfl) 
¥ ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl Á Ú¸Óı ˆËÙ: ÔÂ¯‡ 
ˆËÙ‡ π ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛ ˆËÙÓ˛ ÓÍÛ 
‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl, ¥Ì¯¥ ‰‚¥ ˆËÙË π 
ÔÓfl‰ÍÓ‚ËÏ ÌÓÏÂÓÏ ÚËÊÌfl Û Óˆ¥.
É‡‡ÌÚ¥fl – 2 ÓÍË. ì ‡Á¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ 
„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ˜Ë ÔÓÒÚ„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó 
„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÙ¥ÒÛ ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ 
Braun ‚ ìÍ‡ªÌ¥: èè «ß.Å.ë.», ‚ÛÎ. 
ÉÎË·Ó˜Ëˆ¸Í‡ 53, Ï. äËª‚.
íÂÎ. (044) 4286505.
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