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H %о�ыс науасы 
J Сым са�тау �ясы

Ал�аш�ы �олданыс алдында тостерді 
2 - 3 рет «4» реттемесінде �ыздырып 
алы�ыз. Б�л �рекет �ндіріс н�тижесін-
дегі иістерді кетіреді. 

�олдану

Тостер �ясына сыйатын кез келген нан 
�лшемдерін �уыруы�ыз�а болады.  
• %о�ыс науасыны� (H) орнында 

т�р�анына к�з жеткізі�із. 
• Нанды салы�ыз, содан кейін 

к�тергіш (D) т�ймесін басы�ыз. 
• Ауыспалы �уыру реттегішін (E) 

�олдана отырып, �зі�із �алайтын 
1-ден (а�шыл) 7-ге (�о�ыр) дейінгі 
�уыру д�режесін та�да�ыз. 

• Та�дал�ан куыру д�режесіне 
жеткенде, нан автоматты т�рде 
к�теріліп шы�ады. 

• К�тергішті (D) жо�ары �арай 
жылжыту ар�ылы нанды жо�арыра� 
к�тере аласыз. Сізді� �олайлы�ы-
�ыз �шін жасал�ан нан к�тергіші сол 
жо�ар�ы �алыпта �алады. 

• Егер �уыру барысын то�тат�ы�ыз 
келсе, �олмен то�тату ауыстырып-
�ос�ышын (B) басы�ыз. 
Нан к�теріліп, тостер �шіріледі. 

• Егер тостер к�тпеген уа�ытта �шіп 
�алса, жай �ана �айта �оса 
салы�ыз. 

�ыстырылып �ал�ан нан

Егер нан тостерді� �ясында (G) 
�ыстырылып �алса, тостерді то�тан 
ажыратып, сал�ында�анын к�тіп, 
содан кейін �ыстырылып �ал�ан нанды 
металдан жасалма�ан, �ткір емес 
��ралмен абайлап алып таста�ыз. 

�атырыл�ан нан

Егер �атырыл�ан нанды �уыр�ы�ыз 
келсе, нанды салы�ыз, �зі�із 
�алайтын �уыру д�режесін та�да�ыз 
(E �уыру реттегіші), к�тергішті (D) 
т�сірі�із, содан кейін жібіту ауысты-
рып-�ос�ышын (A) басы�ыз. 

�ыздыру

Егер сал�ындап �ал�ан тостерді 
�ыздыр�ы�ыз келсе, к�тергішті (D) 
т�мен т�сіріп, содан кейін �ыздыру 
ауыстырып-�ос�ышын (C) басы�ыз.

Аударылатын с	ре 
(HT  550/HT 'лгісі тек 450)

Орам с�ресі (F) е� к�бінде 2 ораманы 
жылыту�а арнал�ан. Торттармен, 
пиццамен, пішінді пісірулермен 
немесе б�тін нанмен �олдану�а 
�рекеттенбе�із. Б�л �рекет тостерді� 
ішінде �ызуды� жиналуына �келіп 
со�тырады. Орамдар ж�не т.б. ешбір 
фольга т�рімен оралмауы керек.
Жылыту �шін �уыру реттегішін (E) 
орам та�басына дейін �келіп �осып, 
к�тергішті (D) т�мен т�сірі�із.

Тазалау

Тазаламас б�рын ��рыл�ыны �р�ашан 
то�тан суырып, сал�ында�анша к�ті�із. 
%�рыл�ыны ешуа�ытта а�ып жат�ан 
су астында жума�ыз ж�не су�а 
батырма�ыз. Сырт�ы беттерін тек 
ыл�алды матамен �ана с�рті�із. Темір 
ыс�ыштарды немесе абразивті 
тазарт�ыштарды �олданба�ыз. Ыдыс 
жуу�а арнал�ан с�йы�ты�тарды� 
шамалы м�лшерін �олдану�а болады. 
Алкоголь ж�не бензин сия�ты 
еріткіштерді ешуа�ытта �олданба�ыз. 
Анда-санда �о�ыс науасын (H) алып 
шы�ып, босатып т�ры�ыз. 

Шы�арыл�ан жылы

Шы�арыл�ан жылын белгілеу �шін 
б�йым та�ташасында�ы 5-санды� 
шы�арушы кодын �ара�ыз. Шы�арушы 
кодыны� бірінші саны шы�ар�ан 
жылды� со��ы санын білдіреді. 
Келесі 2 сандар шы�арыл�ан жылды� 
к�нтізбелік апта санын білдіреді. 
Ал со��ы 2 сандар 1992 жылдан 
бастап автоматты т�рде есептелген 
басып шы�ару мерзімін білдіреді.
Мысалы: 30421 – Б�йым 2013 
жылыны� 4 аптасында шы�арыл�ан.

Тостер, 
Multiquick 5, Multiquick 3
HT 500/550, HT 400/450 
Тип 4119, 4120
HT 400/450: 220–240 Кернеу, 50–60 
Гц, 
950 Ватт
HT 500/550: 220–240 Кернеу, 50–60 
Гц, 
1080 Ватт
8%ытайда жасал�ан �шін 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Германия За�ды �ндіруші: 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Карл-Улрих-Штрассе � 
63263 Ной-Изенбург 

Кепілді �ызмет к�рсету мерзімінде 
немесе одан кейін �ызмет к�рсету, 
сондай-а� а�аулы�тарды аны�тау 
м�селелері бойынша Braun 
компаниясыны� Т�тынушылар�а 
�ызмет к�рсету �ызметіне 
8 800 200 5262 телефоны ар�ылы 
хабарласы�ыз.

Б�йымды іске пайдалану 
н�с�аулы�ына с�йкес �з ма�сатында 
пайдалану керек. Б�йымны� �ызмет 
мерзімі т�тынушы�а сатыл�ан к�ннен 
бастап 2 жылды ��райды.

Импортер: 
«Делонги» АА%, Ресей, 127055, 
Москва �аласы, Сущёвская к�шесі, 
27/3-�й (27-�й, 3-��рылым) 
Тел. +7 (495) 781-26-76

Русский
Руководство по эксплуатации

Наши продукты соответствуют самым 
высоким стандартам в области каче-
ства, функциональности и дизайна. 
Мы надеемся, что Вам доставит 

удовольствие использование Вашего 
нового прибора от Braun.

Пожалуйста, перед использован-

ием прибора внимательно 

прочитайте руководство по 

эксплуатации до конца.

Предупреждение

Данный прибор может использоваться 
детьми в возрасте от 8 лет и лицами 
с ограниченными физическими, сен-
сорными или умственными возмож-
ностями 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 прис-
мотром.
Следите за тем, чтобы прибор 
иего сетевой шнур находились вне 
пределов досягаемости детей младше 
8 лет.
Не следует оставлять прибор без 
присмотра во время работы.
Перед включением в розетку, 
убедитесь, что мощность источника 
соответствует показателю мощности, 
указанному на нижней панели 
тостера. Не дотрагивайтесь до 
внутренних деталей электроприбора. 
Избегайте попадания шнура внутрь 
электро прибора.
Не кладите металлические приборы 
на тостер.
Данный электроприбор не предназ-
начен для приготовления хрустящих 
хлебцев, сухарей и подобных 
изделий. Не перекрывайте проем 
тостера и не кладите в тостер 
продукты, покрытые фольгой.
Не используйте тостер без подноса 
для крошек.
Используйте только в вертикальном 
положении.
Хлеб может подгореть (загореться), 
поэтому не включайте тостер рядом 
с занавесками или другими легко-
воспламеняющимися материалами.
Во время работы электроприбор 
нагревается, особенно его 
металлические части. Перед тем как 
убрать прибор, дайте ему остыть.
Электрические приборы Braun соот-
ветствуют стандартам безопасности. 
Ремонт электроприборов (включая 
замену шнура) должен производится 
только авторизованными сервисными 
центрами. Неправильный или 
неквалифицированный ремонт может 
повлечь за собой несчастный случай 
или нанести ущерб пользователю.
Настоящий электроприбор 
предназна чен для домашнего 
использования.

Описание

A Переключатель для 
размораживания

B Ручной выключатель
C Переключатель для разогрева
D Подъемник хлеба
E Регулятор поджаривания
F Подставка для подогрева булочек 

(только в моделях НТ 550/НТ 450)
G Проем тостера
H Поднос для хлеба
J Место для хранения шнура

Перед первым включением, нагрейте 
пустой тостер 2-З раза на степени «4». 
Эта процедура выполняется для 
устранения возможных запахов, 
обусловленных производственными 
процессами.

Эксплуатация

Можно поджаривать хлеб любого 
размера, который проходит в проем 
тостера.
• Убедитесь, что поднос для хлеба 

(Н) находится на месте.
• Положите хлеб, затем опустите 

подъемник (D) вниз.
• При помощи регулятора 

поджаривания (Е) выберите 
уровень поджаривания от «1» 
(легкое) до «7» (сильное).

• Когда хлеб поджарился до 
выбранного уровня, он 
автоматически будет поднят 
наверх.

• Вы сами можете поднять хлеб 
раньше при помощи подъемника 
(D). Для удобства подъемник 
остается в верхнем положении.

• Если Вам нужно остановить 
процесс поджаривания, нажмите на 
ручной выключатель (В). Хлеб будет 
поднят и тостер выключится.

• Если тостер неожиданно выключи-
тся, просто включите его еще раз.

Замороженный хлеб

Если вы хотите поджарить заморожен-
ный хлеб, положите хлеб, выберите 
необходимый уровень поджаривания 
(регулятор поджаривания Е), опустите 
вниз подъемник (D) и нажмите кнопку 
размораживания (А).

Подогрев

Если вы хотите подогреть остывший 
тост, опустите подъемник (D), а затем 
нажмите кнопку подогрева (С).

Подставка для подогрева 
булочек

(только в моделях НТ 550/НТ 450)

Подставка (F) предназначена для 
подогрева не более 2 булочек. 
Не пытайтесь использовать для 
разогрева пирогов, пиццы, продуктов 
в формочках для выпечки или целых 
буханок. Это может привести к пере-
греву тостера. Булочки и прочая 
выпечка не должны быть завернуты в 
какой-либо вид фольги. Для 
подогрева поставьте переключатель 
(Е) в положение, обозначенное 
значком булочки, и нажмите вниз 
рычаг (D).
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Тостер HT400 / 450 ; HT500 / 550; HT600

Проблема Причина Решение

Тостер не работает. Нет подачи питания. Проверьте, подключен ли 
тостер к сети. 
Проконтролируйте 
домашние электрические 
предохранители и автоматы 
защиты.
Если все вышеперечислен-
ное в порядке, обратитесь 
к разделу «Сервисное 
обслуживание и служба 
работы с клиентами».

Хлеб выскакивает 
практически сразу 
же, не успев 
поджариться

Тостер не работает Проверьте, находится ли 
подъемник хлеба в нижнем 
положении
Проверьте, находится ли 
поддон для крошек 
в надлежащем положении
Если все 
вышеперечисленное 
в порядке, обратитесь 
к разделу «Сервисное 
обслуживание и служба 
работы с клиентами». 

Тост слишком 
поджарен / 
недостаточно 
поджарен

выбрана слишком 
высокая или слишком 
низкая степень 
поджарки. 

Выберите более низкую или 
более высокую степень 
поджарки.

Тостер дымится выбранная степень 
поджарки слишком 
высока для данного 
сорта хлеба.

Нажмите кнопку «СТОП» для 
того, чтобы остановить 
процесс поджаривания.
Выберите более низкую 
степень поджарки.
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Очистка

Всегда отключайте прибор от сети и 
охлаждайте его перед очисткой. 
Никогда не мойте прибор под проточ-
ной водой и не опускайте его в воду. 
Протирайте поверхности тостера 
только влажной тряпкой. Не 
используйте щетки или абразивные 
чистящие средства. Вы можете 
использовать для чистки небольшое 
количество жидкого моющего 
средства для посуды. Не используйте 
растворители, содержащие спирт, 
бензин и бензол. Время от времени 
вынимайте поднос для хлеба (Н) и 
чистите его.

Содержание может быть изменено 
без предварительного уведомления.

Дата изготовления

Чтобы узнать дату выпуска, посмо-
трите на пятизначный код продукта 
(возле таблички с обозначением 
серии). Первая цифра обозначает 
последнюю цифру года изготовления. 
Две следующие цифры – это 
календарная неделя. А последние две 
указывают издание (автоматически 
подсчитывается с 1992 года). 
Пример: 30421 – изделие было 
выпущено в 2013 году (в 4 неделю).

Тостер, 
Multiquick 5, Multiquick 3
HT 500/550, HT 400/450 
тип 4119, 4120
220–240 Вольт, 50–60 Герц, 
20 Ватт

Изготовлено в Китае для
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

По вопросам выполнения 
гарантийного или послегарантийного 
обслуживания, а также в случае 
возникновения проблем при 
использовании продукции, просьба 
связываться с Информационной 
Службой Сервиса BRAUN по телефону 
8 800 200 5262.

Изделие использовать по назначению 
в соответствии с руководством по 
эксплуатации. Срок службы изделия 
составляет 2 года с даты продажи 
потребителю.
Импортер и ответственный за 
претензии потребителей: ООО 
«Делонги», Россия, 
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, 
стр. 3. 
Тел. +7 (495) 781-26-76
 

Українська
Інструкція з експлуатації

Наші вироби сконструйовані у 
відповідності до найвищих стандартів 
якості, функціональності та дизайну. 
Ми сподіваємося, що Вам безумовно 
сподобається Ваш новий прилад від 
Braun.

Просимо Вас перед використанням 

пристрою уважно та ретельно 

ознайомитися з інструкцією з ек-

сплуатації пристрою.

Попередження:

Цей пристрій можуть використовувати 
діти віком від 8 років і старше та особи 
з обмеженими фізичними, сенсор-
ними та розумовими можливостями 
або у яких відсутній досвід та знання 
відносно поводження з такою технікою 
за умови, що їм було надано інструкції 
щодо безпечного застосування 
пристрою і вони усвідомлюють 
пов’язані з цим ризики. Діти не 
повинні гратися з пристроєм. 
Очищення та обслуговування не 
повинно проводитись дітьми за 
виключенням тих, які старше 8 років і 
знаходяться під наглядом дорослих.
Пристрій та його шнур живлення 
повинні знаходитись у недоступному 
для дітей молодше 8 років місці.
Не слід залишати пристрій без нагляду 
під час роботи.
Перед увімкненням в розетку слід 
упевнитись, що потужність джерела 
відповідає показнику потужності, 
зазначеному на нижній панелі тостера. 
Не торкайтеся рукою до внутрішніх 
деталей електропристрою. Уникайте 
потрапляння шнура всередину елек-
тропристрою.
Не кладіть металеві предмети на 
тостер. Цей електропристрій не 
призначений для приготування 
хрустких хлібців, сухарів та подібних 
виробів.
Не перекривайте проріз тостера і не 
кладіть в тостер продукти, вкриті 
фолыою.
Не використовуйте тостер без таці для 
крихт. Використовуйте його лише у 
вертикальному положенні. Хліб може 
підгоріти (загорітися), тому не вми-
кайте тостер поруч із занавісками чи 
іншими легкозаймистими матеріа-
лами. Під час роботи електропристрій 
нагрівається, особливо його металеві 
частини. Перед тим, як прибрати 
пристрій, дайте йому охолонути.
Електричні пристрої Braun відпові-
дають стандартам безпеки. Ремонт 
електропристроїв (включаючи заміну 
шнура) має здійснюватися лише 
авторизованими сервісними 
центрами. Неправильний чи неквалі-
фікований ремонт може призвести до 
нещасливих випадків або завдати 
шкоди користувачеві.
Цей прилад призначений тільки для 
використання у домашньому госпо-
дарстві.

Опис

A Перемикач для розморожування
B Ручний перемикач
C Перемикач для розігріву
D Підйомник хліба
E Регулятор підсмажування
F Підставка для розігрівання булочок 

(лише в моделях НТ 550/НТ 450)
G Проріз тостера
H Таця для хліба
I Місце для зберігання шнура
J Відділення для зберігання шнура

Перед першим увімкненням нагрійте 
порожній тостер 2-З рази на ступені 
«4». Ця процедура виконується для 
усунення можливих запахів, обумов-
лених виробничими процесами.

Експлуатація

Можна підсмажувати хліб будь-якого 
розміру, що проходить у проріз 
тостера.
• Переконайтесь в тому, що таця для 

хліба (Н) знаходиться на місці.
• Покладіть хліб, відтак опустіть 

підйомник (D) вниз.
• За допомогою регулятора 

підсмажування (Е) виберіть рівень 
підсмажування від «1 » (легке) до 
«7» (сильне).

• Коли хліб підсмажиться до 
обраного рівня, він автоматично 
буде піднятий нагору.

• Ви самі можете підняти хліб раніше 
за допомогою підйомника (D).

• Якщо Вам потрібно зупинити 
процес підсмажування, натисніть на 
ручний вимикач (В). Хліб буде 
піднятий і тостер вимкнеться.

• Якщо тостер несподівано 
вимкнеться, просто увімкніть його 
ще раз.

Застряглий хліб

Якщо хліб застряг в прорізі тостера, 
вимкніть тостер з мережі, дайте 
йому охолонути і обережно видавіть 
застряглий хліб неметалевим тупим 
предметом.

Заморожений хліб

Якщо Ви хочете підсмажити заморо-
жений хліб, покладіть хліб, виберіть 
необхідний рівень підсмажування 
(регулятор підсмажування Е), опустіть 
вниз підйомник (D) і натисніть кнопку 
розморожування (А).

Підігрівання

Якщо Ви хочете підігріти охололий 
тост, опустіть підйомник (D), після 
цього натисніть кнопку підігріву (С).

Підставка для розігрівання 
булочок

(лише в моделях НТ 550/НТ 450)

Щоб підігріти продукт, який не 
проходить через проріз тостера (G), 
Ви можете використовувати тримач 
для хліба. Використовуйте тримач (F) 
лише для хліба й булочок. Не нама-
гайтесь користуватися ним для 
тістечок, піцци, кексів і цілих буханців 
хліба. Такі великі продукти призведуть 
до акумулювання тепла всередині 
тостера. Не кладіть на тримач булочки 
та інші продукти, загорнуті у фольгу. 
Щоб підігріти хліб, поставте регулятор 
підсмажування (Е) на позначку, де 
намальована булочка, і опустіть 
підйомник (D) вниз.
Оптимальне нагрівання досягається 
при розміщенні на панелі для розігріву 
не більше двох шматків хліба.

Очищення

Завжди від’єднуйте пристрій від 
мережі й охолоджуйте його перед 
очищенням. Ніколи не мийте пристрій 
під проточною водою і не опускайте 
його у воду. Протирайте поверхні 
тостера лише вологою тканиною. Не 
використовуйте щітки чи абразивні 
засоби для чищення. Ви можете вико-
ристовувати для чищення незначну 
кількість рідкого миючого засобу для 
посуду. Не використовуйте 
розчинники, що містять спирт, бензин 
та бензол.
Час від часу виймайте тацю для хліба 
(Н) та мийте П.

Компанія залишає за собою право 
вносити зміни в конструкцію пристрою 
без спеціального оголошення.

Виріб не містить шкідливих для 
здоров’я речовин.

Обладнання відповідає вимогам 
Технічного регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та електрон-
ному обладнанні.

Гаряча лінія 0 800 503-507 (дзвінки зі 
стаціонарних телефонів безкоштовні).
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Deutsch 3

English 3

Français 4

Español 4

Português 5

Italiano 5

Nederlands 6

Dansk 6

Norsk 7

Svenska 7

Suomi 8

Polski 8

âesk˘ 9

Slovensk˘ 10

Magyar 10

Hrvatski 11

Slovenski 11

Türkçe 12

Ελληνικά 12

%аза� 13

Русский 14

Українська 15
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