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Dla własnego bezpieczeñstwa
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹ 
instrukcjê obsługi, aby zapoznać siê ze wskazówkami 
bezpieczeñstwa i obsługi.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane 
zastosowaniem urz¹dzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem 
lub niewłaœciw¹ jego obsług¹.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku komercyjnego lecz 
skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych dla 
gospodarstwa domowego itp. U¿ytkowanie o charakterze podobnym 
do domowego obejmuje np. u¿ywanie urz¹dzenia w pomieszczeniach 
kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych 
(małych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach, małych hotelach itp. 
Urz¹dzenie u¿ywać do przetwarzania œrednich iloœci produktów na potrzeby 
gospodarstwa domowego. 
Mikser rêczny nadaje siê do mieszania ciast lub płynnych produktów 
spo¿ywczych lub do ubijania œmietany. Koñcówka do szybkiego miksowania 
słu¿y do rozdrabniania lub mieszania produktów spo¿ywczych.
Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia do przetwarzania innych przedmiotów 
lub substancji.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać. 
Proszê przekazać instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu 
właœcicielowi.

, Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Dzieciom poni¿ej 8 roku ¿ycia nie wolno u¿ywać urz¹dzenia; urz¹dzenie 
mo¿e być jednak obsługiwane przez dzieci powy¿ej lat oœmiu pod 
warunkiem, ¿e bêd¹ pod stałym nadzorem. 
Urz¹dzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilaj¹cym nale¿y 
przechowywać z dala od dzieci.
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Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu 
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na 
nowoczesne, wysokowartoœciowe 
urz¹dzenie gospodarstwa domowego. 
Dalsze informacje dotycz¹ce naszych 
produktów znajd¹ Pañstwo na naszej 
stronie internetowej.
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Urz¹dzenia mog¹ być obsługiwane przez osoby o ograniczonych 
zdolnoœciach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie 
posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹ 
osoby odpowiadaj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obsługuj¹cej urz¹dzenie 
lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urz¹dzenia oraz po zrozumieniu 
zagro¿eñ wynikaj¹cych z obsługi urz¹dzenia.
Nie pozwalać dzieciom na zabawê urz¹dzeniem.
Urz¹dzenie nale¿y podł¹czyć i u¿ytkować zgodnie z parametrami podanymi 
na tabliczce znamionowej. Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, gdy 
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Zawsze wył¹czać urz¹dzenie gdy jest bez nadzoru, przed monta¿em 
i demonta¿em oraz przed czyszczeniem.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie 
ani gor¹ce powierzchnie. Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia 
przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego wymianê wył¹cznie producentowi 
albo jego autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych 
kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. 
Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko nasz autoryzowany 
punktserwisowy.

, Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym 
urz¹dzeniem

Niebezpieczeñstwo skaleczenia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du, urz¹dzenie pozostaje wł¹czone 
i po przerwie wznawia pracê. Urz¹dzenie natychmiast wył¹czyć.
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać w ¿adnych płynach ani nie myć 
w zmywarce do naczyñ. Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego 
strumieniem pary!
Nie u¿ywać urz¹dzenia mokrymi rêkami.
Nie wł¹czać urz¹dzenia bez obci¹¿enia. 
Urz¹dzenie u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. 
Zakładać koñcówki tylko jednego rodzaju (np.haki do zagniatania).
Zaleca siê nie pozostawiać wł¹czonego urz¹dzenia dłu¿ej ni¿ to konieczne 
do odpowiedniego zmiksowania produktów.
Pojemnik do miksowania nie nadaje siê do kuchenek mikrofalowych.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Zachować ostro¿noœć podczas miksowania gor¹cych płynów. 
Płyny mog¹ siê rozpryskiwać podczas miksowania.
W przypadku zastosowania koñcówki do szybkiego miksowania w garnku 
nale¿y najpierw zdj¹ć garnek z płyty kuchennej.
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Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cym siê napêdem!
Nigdy nie dotykać obracaj¹cych siê koñcówek.
Koñcówki nakładać i zdejmować tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wył¹czone 
a napêd nieruchomy – po wył¹czeniu urz¹dzenie pracuje jeszcze przez 
krótk¹ chwilê.
Długie włosy i luŸn¹ odzie¿ zabezpieczyć tak, ¿eby nie znalazły siê w zasiêgu 
krêc¹cych siê koñcówek.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje ró¿ne 
modele. Na stronach z rysunkami zamieszczony 
jest przegl¹d ró¿nych modeli (Rysunek ).

Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki 
z rysunkami.
Rysunek 
1 Korpus urz¹dzenia
2 Elektryczny przewód zasilaj¹cy
3 Klamra spinaj¹ca przewód sieciowy
4 Rêkojeœć
5 Przeł¹cznik 5-stopniowy + wł¹czanie 

chwilowe
Do wł¹czania i wył¹czania urz¹dzenia oraz 
dopasowania prêdkoœci roboczej.
0/Off = wył¹czony
1 = najni¿sza liczba obrotów
5 = najwy¿sza liczba obrotów
M = wł¹czanie chwilowe (najwy¿sza liczba 
obrotów); nacisn¹ć przeł¹cznik w lewo 
i przytrzymać wciœniêty.
W przypadku u¿ywania wyposa¿enia zamoco-
wanego w tylnym otworze, urz¹dzenie pracuje 
tylko w trybie wł¹czenia chwilowego.

6 Przycisk wyrzutowy
do wyjmowania koñcówek.

7 Otwory do zamocowania koñcówek, 
zamykane

8 Zasuwa do przesuwania zaœlepki
W wyniku przesuniêcia zasuwy udostêpniany 
jest otwór do wkładania koñcówek (7) albo 
otwór tylny (11) (rysunek ).

Otwór dla koñcówek (7) jest otwarty.

Otwór tylny (11) jest otwarty.

9 Przyciski zwalniania blokady
do wyjmowania koñcówki z otworu dolnego. 
Nacisn¹ć równoczeœnie obydwa przyciski.

10 Stojak do odstawiania i nawijania kabla
Słu¿y do odstawienia urz¹dzenia w czasie 
przerw w pracy i do nawijania kabla 
sieciowego.

11 Otwór dolny, zamykany 
do zamocowania koñcówek, np. koñcówki 
do szybkiego miksowania. 

Koñcówki
12 Koñcówki do mieszania
13 Haki do zagniatania

dla niektórych modeli
14 Koñcówka do szybkiego miksowania
15 Pojemnik z pokrywk¹
16 Rozdrabniacz uniwersalny
Przy eksploatacji rozdrabniacza uniwersalnego 
wykorzystywana zostaje pełna wydajnoœć 
urz¹dzenia przy przygotowywaniu masła 
miodowego (przestrzegaj¹c podany przepis). 
Przepis doł¹czony jest do instrukcji obsługi 
rozdrabiniacza uniwersalnego.
Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y 
do zakresu dostawy, mo¿na go zamówić 
za poœrednictwem naszego serwisu. 
Koñcówka do szybkiego miksowania:

z tworzywa sztucznego
nr katalogowy 657242

ze stali szlachetnej nr katalogowy 657258
Rozdrabniacz uniwersalny: 

nr katalogowy 659058
Proszê zwracać uwagê na wskazówki dla czêœci 
wyposa¿enia podane w oddzielnej instrukcji 
obsługi.

Obsługa
 Przed pierwszym u¿yciem wyczyœcić 

urz¹dzenie podstawowe i koñcówki.
 Zawsze całkowicie rozwin¹ć elektryczny 

przewód zasilaj¹cy.
, Niebezpieczeñstwo skaleczenia 

obracaj¹cym siê napêdem!
Koñcówki nakładać i zdejmować tylko wtedy, 
gdy urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd 
nieruchomy – po wył¹czeniu urz¹dzenie 
pracuje jeszcze przez krótk¹ chwilê.
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Urz¹dzenie podstawowe z koñcówkami
Szczególnie dobre wyniki uzyskuje siê 
przy u¿yciu poszczególnych koñcówek 
do nastêpuj¹cych prac:
Koñcówki do ubijania ...
... do sosów, piany z białek, spienionego mleka, 
kremów, majonezu, œmietany i lekkiego ciasta, 
jak np. ciasta ucieranego.
Koñcówki do ubijania nie nadaj¹ siê 
do przygotowania ciê¿kich ciast.
Haki do zagniatania ...
... do przygotowania ciê¿kich mieszanek, jak 
np. ciasto kruche, dro¿d¿owe, ziemniaczane, 
do mieszania ciê¿kich ciast z mielonego miêsa, 
past lub ciasta chlebowego. 
Maksymalna iloœć przetwarzanych 
produktów wynosi 500 g m¹ki i dodatków. 
Przestrzegać zaleceñ o maksymalnych 
iloœciach podanych w przepisach 
kulinarnych.
Rysunek 
 Ustawić zasuwê w pozycji .

Otwory do wkładania koñcówek s¹ wolne; 
otwór tylny jest zamkniêty.

 Wło¿yć ¿¹dan¹ parê koñcówek do otworów 
i przycisn¹ć a¿ do zatrzasku.
Zwracać uwagê na kształt elementów 
z tworzywa sztucznego, aby unikn¹ć 
pomyłek podczas wkładania koñcówek 
(rysunek -2)!

 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka.
 Wło¿yć produkty spo¿ywcze 

do odpowiedniego naczynia.
 Zanurzyć koñcówki w produktach i wł¹czyć 

urz¹dzenie na ¿¹dany zakres.
Zakres 1, 2:
do zarabiania i mieszania.
Zakres 3, 4, 5:
do zagniatania i ubijania.
Wł¹czanie chwilowe M:
do szybkiego zmieszania lub ubijania 
składników. 

, Niebezpieczeñstwo skaleczenia!
Przed wymian¹ koñcówek nale¿y wyj¹ć 
wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Wskazówka:
Przed wyjêciem koñcówek z miksowanych/
mieszanych produktów zawsze przedtem 
wył¹czyć urz¹dzenie podstawowe.
Po pracy:
 Przeł¹cznik przekrêcić do pozycji 0/Off.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Odblokować koñcówki przyciskiem 

wyrzutowym i wyj¹ć je.
Uwaga: 
Przycisk wyrzutowy nacisn¹ć dopiero 
po zatrzymaniu siê koñcówek. 
Przycisk wyrzutowy nie daje siê nacisn¹ć, 
je¿eli przeł¹cznik nie znajduje siê w pozycji 
0/Off.

Urz¹dzenie podstawowe z koñcówk¹ 
do szybkiego miksowania
Urz¹dzenie nadaje siê do miksowania 
majonezów, sosów, napojów, potraw dla 
niemowl¹t, gotowanych owoców i warzyw.
Do rozcierania zup.
Rysunek 
 Ustawić zasuwê w pozycji .

Otwór tylny jest otwarty; otwory do wkładania 
koñcówek s¹ zamkniête.

 Wło¿yć koñcówkê do szybkiego miksowania 
i zatrzasn¹ć.

 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka.
 Wło¿yć produkty spo¿ywcze do pojemnika 

do miksowania.
 Przeł¹cznik przesun¹ć w lewo na wł¹czanie 

chwilowe i przytrzymać.
Przeł¹cznik 5-stopniowy nie działa!

Wskazówka:
Aby zapobiec rozpryskiwaniu miksowanych 
produktów, nale¿y wł¹czać urz¹dzenie 
dopiero wtedy, gdy koñcówka do szybkiego 
miksowania zanurzona jest w produktach 
przeznaczonych do przetwarzania. 
Przed wyjêciem koñcówki z miksowanych 
produktów zawsze wył¹czyć urz¹dzenie 
podstawowe.
Po pracy:
 Przeł¹cznik przekrêcić do pozycji 0/Off.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Wyj¹ć koñcówkê do szybkiego miksowania 

poprzez równoczesne naciœniêcie 
obydwóch przycisków zwalniania blokady.
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Wa¿na wskazówka
Je¿eli dolny otwór jest otwarty, 
urz¹dzenie mo¿na eksploatować tylko 
w trybie wł¹czenia chwilowego. 
Przeł¹cznik 5-stopniowy nie działa. 
Zasuwê do przesuwania zaœlepki 
poruszać tylko w pozycji przeł¹cznika 
0/Off.
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Czyszczenie
, Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem 

elektrycznym!
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać 
w ¿adnych płynach ani nie myć w zmywarce 
do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego 
strumieniem pary!
Uwaga!
Powierzchnie mog¹ ulec uszkodzeniu. 
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków 
czyszcz¹cych.
 Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ 

œcierk¹ a nastêpnie wytrzeć do sucha.
Starannie usun¹ć wszelkie przyklejone 
resztki produktów w obrêbie zasuwy!

 Koñcówki umyć w zmywarce do naczyñ albo 
szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.

 Koñcówkê do szybkiego miksowania suszyć 
w odwrotnej pozycji (nó¿ koñcówki 
miksuj¹cej do góry), aby woda, która dostała 
siê do koñcówki mogła wypłyn¹ć.

Wskazówka: Przebarwienia powstałe 
na elementach z tworzywa sztucznego po 
rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty, mo¿na 
usun¹ć za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Rysunek 
 Do przechowywania urz¹dzenia luŸno 

nawin¹ć kabel wokół urz¹dzenia. 
 Umocować wtyczkê klamr¹ spinaj¹ca 

przewód sieciowy.

Usuwanie drobnych usterek
Problem:
Przeł¹cznik nie daje siê przesun¹ć do pozycji 
1 do 5.
Œrodki zaradcze:
Je¿eli dolny otwór jest otwarty, przeł¹cznik 
5-stopniowy nie działa. 
Problem:
Zasuwa porusza siê z du¿ym oporem albo 
nie da siê przesun¹ć. 
Œrodki zaradcze:
Lekko wcisn¹ć zasuwê do œrodka i przesun¹ć.

Przepisy kulinarne
Bita œmietana
100 g–500 g
 Œmietanê ubijać koñcówk¹ do 

mieszania ½ do 2 minut na zakresie 5 
(zale¿nie od iloœci i właœciwoœci œmietany).

Piana z białek
1–5 białek z jaj
 Białka ubijać 2 do 5 minut na zakresie 

5 koñcówk¹ do mieszania.

Ciasto biszkoptowe
Przepis podstawowy
2 jajka
2–3 ły¿ki gor¹cej wody
100 g cukru
1 paczka cukru waniliowego
70 g m¹ki
70 g m¹ki ziemniaczanej
ewentualnie proszek do pieczenia
 Podane składniki (oprócz m¹ki i m¹ki 

ziemniaczanej) ubijać ok. 3–4 minut 
koñcówk¹ do mieszania na zakresie 5, 
a¿ do mocnego spienienia.

 Nastawić urz¹dzenie na zakres 1 i mieszaj¹c 
dalej ok. ½ do 1 minuty dodawać ły¿kami 
przesian¹ m¹kê i m¹kê ziemniaczan¹.

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Ciasto ucierane
Przepis podstawowy
2 jajka
125 g cukru
1 szczypta soli
1 paczka cukru waniliowego lub otarta skórka 
z ½ cytryny
125 g masła lub margaryny (o temperaturze 
pokojowej)
250 g m¹ki
1 paczka proszku do pieczenia
60 ml mleka
 Podane składniki mieszać koñcówk¹ 

do mieszania ok. ½ minuty na zakresie 1, 
nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 5. 

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy
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Ciasto kruche
Przepis podstawowy
125 g masła (o temperaturze pokojowej)
100–125 g cukru
1 jajko
1 szczypta soli
trochê otartej skórki cytrynowej lub cukru 
waniliowego
250 g m¹ki
ewentualnie proszek do pieczenia
 Podane składniki mieszać hakiem do 

zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1, 
nastêpnie ok. 3–4 minut na zakresie 5.

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Spód na ciasto owocowe
Przepis podstawowy
2 jajka
125 g cukru
125 g mielonych orzechów laskowych
50 g bułki tartej
 Jajka i cukier mieszać 3–4 minuty na pianê, 

na zakresie 5.
 Nastawić urz¹dzenie na zakres 1 i dodać 

mielone orzechy i bułkê tart¹ a nastêpnie 
mieszać składniki przez ½ minuty u¿ywaj¹c 
koñcówki do mieszania.

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Chałka dro¿d¿owa
Przepis podstawowy
250 g m¹ki
1 paczki suszonych dro¿d¿y
110 ml ciepłego mleka
1 jajko
1 szczypta soli
40 g cukru
30 g stopionego i schłodzonego tłuszczu
otarta skórka z ½ cytryny
 Podane składniki mieszać hakiem do 

zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1, 
nastêpnie ok. 3–4 minut na zakresie 5.

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Ciasto na pizzê
Przepis podstawowy
250 g m¹ki
1 paczki suszonych dro¿d¿y
1 ły¿eczka cukru
1 szczypta soli
3 ły¿ka oleju
125 ml ciepłej wody
 Podane składniki mieszać hakiem do 

zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1, 
nastêpnie ok. 3–4 minut na zakresie 5.

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Ciasto chlebowe
Przepis podstawowy
500 g m¹ki
14 g cukru
14 g margaryny
7 g soli
1 paczki suszonych dro¿d¿y
250 ml wody 
 Podane składniki mieszać hakiem do 

zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1, 
nastêpnie ok. 3–4 minut na zakresie 5.

Majonez
1 jajko (¿ółtko i białko)
1 ły¿ka musztardy
1 ły¿ki soku cytrynowego lub octu
200–250 ml oliwy
sól, pieprz do smaku
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹ 
temperaturê!
 Składniki wło¿yć do pojemnika.
 Wło¿yć koñcówkê do szybkiego miksowania 

na dno pojemnika i wł¹czyć (zakres M), a¿ do 
utworzenia siê gładkiej konsystencji.

 Unieœć wł¹czon¹ koñcówkê do szybkiego 
miksowania, aby koñcówka miksuj¹ca 
przesunêła siê do górnego brzegu 
mieszaniny i ponownie opuœcić, a¿ do 
otrzymania gotowego majonezu. 

Wskazówka: Według tego przepisu mo¿na 
równie¿ przygotować majonez z samych ¿ółtek. 
Wtedy proszê u¿yć tylko połowê podanej iloœci 
oleju.
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Wskazówki dotycz¹ce 
usuwania zu¿ytego urz¹dzenia

To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie 
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2012/19/WE 
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca 
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie 
elektrycznym i elektronicznym“ 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) 
symbolem przekreœlonego kontenera 
na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, 
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być 
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami 
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania 
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty 
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹ 
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie 
tego sprzêtu.

Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem 
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê 
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi 
i œrodowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikaj¹cych z obecnoœci składników 
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.

Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji 
wydanej przez nasze przedstawicielstwo 
handlowe w kraju zakupu. 
Dokładne informacje otrzymacj¹ Pañstwo 
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym, 
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia. 
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych 
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna 
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹ 
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego 
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych 
warunków zawierania i wykonywania umów 
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
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Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
















