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Dla własnego bezpieczeñstwa
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹ instruk-
cjê obsługi, aby zapoznać siê ze wskazówkami bezpieczeñstwa i obsługi.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowa-
niem 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. Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej iloœci 
produktów (patrz „Przykłady zastosowania”)!
Niniejsze urz¹dzenie nadaje siê do mieszania, zagniatania oraz ubijania 
produktów spo¿ywczych. Nie u¿ywać do przetwarzania innych przedmiotów 
lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu 
wyposa¿enia dozwolonego przez producenta mo¿liwe s¹ dalsze zastosowania.
Urz¹dzenie eksploatować tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. 
Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzegać wskazówek zawartych 
w instrukcjach obsługi doł¹czonych do wyposa¿enia.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać. Proszê przekazać 
instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi.

, Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Nie wolno dzieciom obsługiwać tego urz¹dzenia. Urz¹dzenie wraz z elektrycz-
nym przewodem zasilaj¹cym nale¿y przechowywać z dala od dzieci.
Urz¹dzenia mog¹ być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnoœciach 
fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹ osoby odpowiadaj¹cej za

éä

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu 
nowego urz¹dzenia marki 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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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. U¿ywać tylko w zamkniêtych pomieszczeniach. 
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¿e przeprowadzić tylko 
nasz autoryzowany punkt serwisowy.

, Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym urz¹dzeniem

Niebezpieczeñstwo skaleczenia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie 
przygotowania do pracy z urz¹dzeniem zostały przeprowadzone.
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać w cieczach ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cych strumieniem pary.
Nie zmieniać poło¿enia ramienia urz¹dzenia, je¿eli urz¹dzenie jest wł¹czone. 
Zaczekać, a¿ napêd całkowicie siê zatrzyma.
Przed wymian¹ elementów wyposa¿enia lub czêœci dodatkowych, które 
znajduj¹ siê w ruchu podczas pracy urz¹dzenia, nale¿y bezwzglêdnie wył¹czyć 
urz¹dzenie i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Narzêdzia/wyposa¿enie mo¿na zmieniać tylko wtedy, je¿eli napêd jest 
całkowicie nieruchomy – po wył¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze 
przez krótki czas.
Urz¹dzenie wł¹czać i wył¹czać tylko przeł¹cznikiem obrotowym.
Proszê wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli urz¹dzenie nie jest 
u¿ywane. Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y zawsze najpierw 
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami!
Nigdy nie dotykać wiruj¹cych elementów urz¹dzenia. Podczas pracy urz¹dze-
nia nie wolno wkładać r¹k do miski. Pracować tylko z zało¿on¹ pokryw¹ (12)!
Narzêdzia wymieniać tylko po wył¹czeniu i zatrzymaniu siê napêdu – po 
wył¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótk¹ chwilê i zatrzymuje 
siê w pozycji wymiany narzêdzi. Ramiê urz¹dzenia przekrêcać dopiero 
po zatrzymaniu siê narzêdzia.

éä
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Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿na wł¹czać urz¹dzenie tylko wtedy, 
gdy nieu¿ywane napêdy s¹ zasłoniête pokrywami ochronnymi (5, 8).
Rozdrabniacz zakładać/zdejmować tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wył¹-
czone a napêd nieruchomy. Nie wkładać palców do otworu wsypowego.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!
Nie dotykać ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabnia-
j¹ce chwytać tylko za brzeg! No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi rêkoma.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami/obracaj¹cym 
siê napêdem!
Nigdy nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera! Mikser zakładać/zdejmować 
tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieruchomy! 
Mikser mo¿na wł¹czać tylko kompletnie zmontowany i z zało¿on¹ pokryw¹.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Podczas przetwarzania gor¹cych produktów przez lejek w pokrywie wydostaje 
siê para. Napełniać maksymalnie 0,5 litra gor¹cych lub pieni¹cych siê płynów.
Wa¿ne!
Urz¹dzenie eksploatować tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. Przy zastoso-
waniu wyposa¿enia przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi 
doł¹czonych do wyposa¿enia.
U¿ywać tylko jedno narzêdzie lub wyposa¿enie w tym samym czasie. 

, Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu wzglêdnie wyposa¿eniu

Proszê przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e.

Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia.
Nie wkładać r¹k do otworu wsypowego.

Systemy zabezpieczaj¹ce
Blokada wł¹czenia
Patrz tabela „Pozycje robocze“
Urz¹dzenie daje siê wł¹czać w pozycjach 1 i 3 
tylko wtedy:
– je¿eli miska (11) jest zało¿ona i przekrêcona 

a¿ do zatrzasku oraz 
– zało¿ona jest pokrywa osłaniaj¹ca napêd 

miksera (8).
Zabezpieczenie przed ponownym 
wł¹czeniem
W przypadku przerwy dopływu pr¹du, urz¹dzenie 
pozostaje wł¹czone, lecz nie zaczyna ponownie 
pracować, gdy dopływ pr¹du zostanie przywró-

cony. W celu ponownego wł¹czenia urz¹dzenia 
ustawić przeł¹cznik obrotowy na 0/off. 
Nastêpnie wł¹czyć urz¹dzenie.
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wył¹czy 
siê samoczynnie, oznacza to, ¿e wł¹czył siê 
system zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem. 
Mo¿liw¹ przyczyn¹ mo¿e być zbyt du¿a iloœć 
produktów spo¿ywczych przetwarzanych na raz.
Sposób postêpowania w przypadku zadziała-
nia któregoœ systemu zabezpieczaj¹cego 
opisany jest w rozdziale „Usuwanie drobnych 
usterek“.

éä
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Instrukcja obsługi opisuje ro¿ne wersje urz¹dzenia 
(patrz przegl¹d modeli, rysunek). 
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani 
konserwacji.

Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane 
kartki z rysunkami. Rysunek 

Korpus urz¹dzenia
1 Przycisk zwalniaj¹cy blokadê
2 Ramiê urz¹dzenia

Funkcja „Easy Armlift“ wspieraj¹ca poruszanie 
siê ramienia urz¹dzenia w górê (patrz „Pozycje 
robocze“).

3 Przeł¹cznik obrotowy
Po wył¹czeniu (pozycja 0/off) urz¹dzenie 
ustawia siê automatycznie w optymalnej 
pozycji umo¿liwiaj¹cej zmianê narzêdzi.
0/off = stop
M = wł¹czanie chwilowe, najwy¿sza liczba 
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać ¿¹dany 
czas.
Zakresy 1–7, prêdkoœć robocza:
1 = niska liczba obrotów – powoli,
7 = wysoka liczba obrotów – szybko.

4 Lampka kontrolna
Œwieci siê podczas pracy (przeł¹cznik 
obrotowy na M lub 1–7).
Miga przy błêdnej obsłudze urz¹dzenia, przy 
uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia 
lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia, patrz rozdział 
„Usuwanie drobnych usterek“.

5 Pokrywa osłaniaj¹ca napêd
W celu zdjêcia pokrywy osłaniaj¹cej napêd 
nacisn¹ć na tyln¹ czêœć pokrywy a nastêpnie 
j¹ zdj¹ć.

6 Napêd dla rozdrabniacza i wyciskarki 
do owoców cytrusowych (wyposa¿enie 
dodatkowe *). 
Je¿eli napêd nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y 
nało¿yć pokrywê osłaniaj¹c¹.

7 Napêd dla narzêdzi (koñcówka do 
mieszania, do ubijania i hak do 
zagniatania) oraz dla przystawki 
do mielenia miêsa (wyposa¿enie 
dodatkowe *)

8 Pokrywa osłaniaj¹ca napêd miksera
9 Napêd miksera (wyposa¿enie dodat-

kowe *)
Je¿eli mikser nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y 
nało¿yć pokrywê ochronn¹ napêdu miksera.

10 Automatyczny zwijacz przewodu 
elektrycznego

Miska z wyposa¿eniem
11 Miska do mieszania ze stali szlachetnej
12 Pokrywa
Narzêdzia
13 Trzepaczka „Profi Flexi“
14 Koñcówka do ubijania „Profi“
15 Hak do zagniatania z odgarniaczem 

ciasta
16 Torebka do przechowywania akcesoriów

Do przechowywania narzêdzi i tarcz rozdrab-
niaj¹cych.

Rozdrabniacz
17 Popychacz
18 Pokrywa z otworem wsypowym
19 Tarcze rozdrabniaj¹ce

19a Dwustronna tarcza do krojenia na plas-
terki „Profi Supercut“– grubo/drobno

19b Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – 
grubo/drobno

19c Tarcza do tarcia – œrednio
19d Tarcza do tarcia – grubo
19e Tarcza do ciêcia warzyw Azja

20 Uchwyt tarcz
21 Obudowa z otworem wyrzutowym
Mikser *
22 Pojemnik miksera
23 Pokrywa
24 Lejek

* Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y 
do zakresu dostawy, mo¿na go dokupić 
w sklepach lub za poœrednictwem naszego 
serwisu.

Pozycje robocze Rysunek 

Uwaga!
Urz¹dzenie wł¹czać tylko wtedy, gdy narzêdzie/
wyposa¿enie jest zamocowane jak pokazano 
w tabelce na odpowiednim napêdzie, 
we właœciwej pozycji i pozycji roboczej.
Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczyć w ka¿dej 
pozycji roboczej.

éä

Wskazówka
Ramiê urz¹dzenia wyposa¿one jest w funkcjê 
„Easy Armlift“ wspieraj¹c¹ poruszanie 
siê ramienia w górê.
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Nastawianie pozycji roboczej:
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i przekrêcić ramiê urz¹dzenia. 
Wesprzeć rêk¹ ruch ramienia urz¹dzenia.

 Odchylić ramiê urz¹dzenia a¿ do zatrzasku 
do ¿¹danej pozycji.

* Wkładanie/wyjmowanie koñcówki do ubijania, 
mieszania i haka do zagniatania, dodawanie 
wiêkszej iloœci produktów.

Obsługa

Uwaga!
Urz¹dzenie wł¹czać tylko z wyposa¿eniem/
narzêdziami w odpowiedniej pozycji roboczej.
Nie wł¹czać pustego urz¹dzenia (na biegu 
jałowym). 
Urz¹dzenia i czêœci wyposa¿enia nie poddawać 
działaniu ciepła. Nie wkładać czêœci urz¹dzenia 
do kuchenki mikrofalowej.
 Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed 

pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić, 
patrz „Czyszczenie urz¹dzenia“.

Przygotowanie
 Postawić korpus urz¹dzenia na gładkiej 

i czystej powierzchni.
 Przewód elektryczny wysun¹ć jednym 

poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ długoœć (maks. 
100 cm) i powoli puœcić; przewód elektryczny 
jest tym samym zablokowany (rysunek=).

 Zmniejszanie długoœci wyci¹gniêtego 
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego:
Lekko poci¹gn¹ć przewód elektryczny i zwolnić 
aby zwin¹ł siê do ¿¹danej długoœci. 
Nastêpnie ponownie lekko poci¹gn¹ć i powoli 
puœcić; przewód elektryczny jest tym samym 
zablokowany.

Uwaga!
Przewodu elektrycznego nie wolno przekrêcać 
przy wsuwaniu. 
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego z auto-
matycznym zwijaczem nie wolno wsuwać 
rêcznie. Je¿eli przewód elektryczny siê 
zablokuje, nale¿y go całkowicie wysun¹ć 
i powoli puszczać aby siê zwin¹ł.
 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka.

Miska i narzêdzia

Uwaga!
Miskê stosować do pracy tylko z niniejszym 
urz¹dzeniem.

éä

Pozycja Napêd Prêdkoœć 
robocza:

1 7

1–5

1–7

1–3

2 7 * –

3 6
3–7

3–5

4
9 5–7

7 5–7

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego 
dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania 
do pracy z urz¹dzeniem zostały prze-
prowadzone.

Wa¿na wskazówka
W niniejszej instrukcji obsługi znajduje siê 
naklejka z wartoœciami orientacyjnymi dla 
urz¹dzenia podczas pracy z narzêdziami 
wzglêdnie wyposa¿eniem. Zalecamy nalepić 
naklejkê na urz¹dzenie (rysunek ).

Niebezpieczeñstwo skaleczenia 
obracaj¹cymi siê narzêdziami

Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać 
r¹k do miski. Pracować tylko z zało¿on¹ 
pokryw¹ (12)!
Narzêdzia wymieniać tylko po wył¹czeniu 
i zatrzymaniu siê napêdu – po wył¹czeniu 
urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótk¹ 
chwilê i zatrzymuje siê w pozycji wymiany 
narzêdzi. Ramiê urz¹dzenia przekrêcać 
dopiero po zatrzymaniu siê narzêdzia.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿na wł¹czać 
urz¹dzenie tylko wtedy, gdy nieu¿ywane 
napêdy zasłoniête s¹ pokrywami ochronnymi 
(5, 8).
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Trzepaczka „Profi Flexi“ (13)
do mieszania ciast, np. ciasta ucieranego.

Koñcówka do ubijania „Profi“ (14)
do ubijania piany z białek, œmietany 
i lekkich ciast, np. ciasta biszkoptowego.
Hak do zagniatania (15)
do zagniatania ciê¿kich ciast i do miesza-
nia dodatków, które nie powinny być 
rozdrobnione (np. rodzynki, wiórki czekoladowe).
Wa¿ne wskazówki dotycz¹ce 
zastosowania koñcówki 
do ubijania Rysunek 
Koñcówka do ubijania powinna poruszać siê 
bardzo blisko dna miski, ale jej nie dotykać, aby 
w ten sposób optymalnie wymieszać składniki.  
Je¿eli tak nie jest, nale¿y dopasować wysokoœć 
nastawienia koñcówki do ubijania w nastêpuj¹cy 
sposób:
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2.
 Koñcówkê do ubijania wcisn¹ć do 

napêdu (a¿ do zatrzasku).
 Przytrzymać mocno trzepaczkê i obracać 

nakrêtk¹ w kierunku ruchu wskazówek zegara 
za pomoc¹ klucza (rozmiar klucza 8).

 Wysokoœć koñcówki do ubijania nastawić 
optymalnie poprzez obrót trzepaczki:
– w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara: podnoszenie
– w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara: obni¿anie
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 1. 
Sprawdzić wysokoœć koñcówki do 
ubijania; w razie potrzepy poprawić 
nastawienie.

 Je¿eli wysokoœć nastawiona jest 
prawidłowo; nacisn¹ć przycisk 
zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia 
odchylić do pozycji 2.

 Przytrzymać mocno trzepaczkê i obracać 
nakrêtk¹ w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara za pomoc¹ klucza 
(rozmiar klucza 8).

Praca z zastosowaniem 
miski i narzêdzi Rysunek 
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 2.
 Nało¿yć miskê:

– nało¿yć miskê nachylon¹ do przodu 
a nastêpnie równo postawić,

– przekrêcić a¿ do zatrzasku w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 Zale¿nie od zadania, wło¿yć na napêd 
(a¿ do zatrzasku) koñcówkê do mieszania, 
koñcówkê do ubijania lub hak do zagniatania.
Wskazówka:
Przy zakładaniu haka do zagniatania
przekrêcić odgarniacz ciasta, aby hak
mógł zatrzasn¹ć (rysunek=-4b).

 Wło¿yć do miski składniki przeznaczone 
do przetworzenia.

 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 
i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 1.

 Nało¿yć pokrywê.
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na ¿¹dany 

zakres.
Zaleca siê:
– Trzepaczka „Profi Flexi“: 

najpierw zamieszać składniki na zakres 1, 
nastêpnie nastawić na zakres 3–5.

– Koñcówka do ubijania „Profi“: 
zakres 7, dodawać składniki na zakresie 1

– Hak do zagniatania: 
najpierw zamieszać składniki na zakresie 1, 
nastêpnie zagniatać na zakresie 3

Dodawanie składników
 Wył¹czyć urz¹dzenie przeł¹cznikiem 

obrotowym.
 Dodawać składniki przez otwór wsypowy 

w pokrywie.
albo

 Zdj¹ć pokrywê.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 2.
 Wło¿yć składniki.
Po pracy
 Wył¹czyć urz¹dzenie przeł¹cznikiem 

obrotowym.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Zdj¹ć pokrywê.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 2.
 Wyj¹ć narzêdzie z napêdu.
 Zdj¹ć miskê.
 Wyczyœcić wszystkie czêœci, patrz rozdział 

„Czyszczenie i pielêgnacja“.

éä
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Rozdrabniacz

Uwaga!
Rozdrabniacz mo¿na u¿ywać tylko wtedy,
gdy jest kompletnie zmontowany. Nie wolno 
składać rozdrabniacza na korpusie urz¹dzenia.
Rozdrabniacz eksploatować tylko 
w przedstawionych pozycjach roboczych.
Ochrona przed przeci¹¿eniem Rysunek 
Wał napêdowy rozdrabniacza wyposa¿ony jest 
w naciêcie (miejsce przewidzianego przełomu) 
zapobiegaj¹ce wiêkszemu uszkodzeniu urz¹-
dzenia w przypadku przeci¹¿enia rozdrabniacza. 
W razie przeci¹¿enia wał napêdowy łamie 
siê w tym miejscu. 
Nowy uchwyt tarcz wraz z wałem napêdowym 
mo¿na nabyć poprzez autoryzowany serwis.
Dwustronna tarcza do krojenia 
na plasterki „Profi Supercut“– 
grubo/drobno
do ciêcia owoców i warzyw. 
Przetwarzać na zakresie 5.
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia 
na plasterki: 
„Grob“ (grubo) dla grubej strony krojenia
„Fein“ (drobno) dla drobnej strony krojenia
Uwaga!
Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje siê 
do krojenia twardego sera, chleba, bułek ani 
czekolady. Ugotowane ziemniaki twardego 
gatunku kroić tylko na zimno.
Dwustronna tarcza do tarcia 
na wiórki – grubo/drobno
do tarcia na wiórki warzyw, owoców i sera 
z wyj¹tkiem twardego sera (np. parmezanu). 
Przetwarzać na zakresie 3 lub 4.
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia 
na wiórki: 
„2“ dla grubej strony tarcia
„4“ dla drobnej strony tarcia

Uwaga!
Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie 
nadaje siê do tarcia orzechów. 
Miêkkie sery trzeć tylko na grubej stronie 
tarczy na zakresie 7.
Tarcza do tarcia – œrednio
Do tarcia surowych ziemniaków, twardego 
sera (np. parmezan), oziêbionej czekolady 
i orzechów.
Przetwarzać na zakresie 7.
Uwaga!
Tarcza do tarcia nie nadaje siê do tarcia 
miêkkiego i ¿ółtego sera.
Tarcza do tarcia – grubo
Do tarcia surowych ziemniaków np. 
na placki ziemniaczane lub kluski.
Przetwarzać na zakresie 7.
Tarcza do ciêcia warzyw Azja
Tnie owoce i warzywa na drobne paski 
dla potraw azjatyckich.
Przetwarzać na zakresie 5.
Zastosowanie rozdrabniacza Rysunek 
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 2.
 Nało¿yć miskê:

– nało¿yć miskê nachylon¹ do przodu 
a nastêpnie równo postawić,

– przekrêcić a¿ do zatrzasku w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 
i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 3.

 Zdjać z napêdu rozdrabniacza pokrywê 
osłaniaj¹c¹ (rysunek -5a).

 Przytrzymać uchwyt tarcz przy dolnej koñcówce; 
obydwa czubki musz¹ przy tym pokazywać 
do góry.

 Zało¿yć (ostro¿nie) ¿¹dan¹ tarczê do krojenia 
lub tarcia na czubek uchwytu tarczy (rysunek 
-6a). Przy dwustronnych tarczach zwrócić 
uwagê, aby ¿¹dana strona pokazywała do góry.

 Chwycić uchwyt tarcz za górny koniec i wło¿yć 
do obudowy (rysunek -6b).

 Nało¿yć pokrywê (zwrócić uwagê na oznacze-
nia) i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 Nało¿yć rozdrabniacz, jak pokazano na 
rysunku -8, na napêd i przekrêcić 
a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na zalecany 
zakres.

éä

Niebezpieczeñstwo skaleczenia

Nie dotykać ostrych no¿y i krawêdzi tarcz 
rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce 
chwytać tylko za brzeg!
Rozdrabniacz zakładać/zdejmować tylko 
wtedy, gdy urz¹dzenie jest wył¹czone 
a napêd nieruchomy.
Nie wkładać palców do otworu wsypowego.
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 Produkty przeznaczone do przetworzenia 
wkładać przez otwór wsypowy i popychać 
popychaczem.

Uwaga!
Zwracać uwagê na to, aby w otworze wyloto-
wym nie nagromadziły siê produkty.
Wskazówka: Cienkie produkty ci¹ć w wi¹zkach, 
wtedy otrzymamy równomierne rozdrobnienie. 
Wskazówka: Je¿eli wło¿one produkty zablokuj¹ 
siê w rozdrabniaczu nale¿y wył¹czyć robot 
kuchenny i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, 
odczekać a¿ urz¹dzenie całkowicie siê zatrzyma, 
zdj¹ć pokrywê rozdrabniacza i opró¿nić otwór 
wsypowy.
Po pracy
 Wył¹czyć urz¹dzenie przeł¹cznikiem 

obrotowym.
 Przekrêcić rozdrabniacz w kierunku przeciw-

nym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć.
 Przekrêcić pokrywê w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć.
 Zdj¹ć uchwyt tarcz z tarcz¹. 

W tym celu nacisn¹ć palcem z dołu na wał 
napêdowy (rysunek ).

 Umyć poszczególne czêœci.

Mikser

Uwaga!
Mikser mo¿e ulec uszkodzeniu. 
Nie wolno przetwarzać ¿adnych zamro¿onych 
produktów (z wyj¹tkiem kostek lodu). 
Nie wł¹czać pustego miksera.

Zastosowanie miksera Rysunek 
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê 

i odchylić ramiê urz¹dzenia do pozycji 4.
 Zdj¹ć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd 

miksera.
 Nało¿yć pojemnik miksera (oznaczenie 

na uchwycie na oznaczenie na korpusie urz¹-
dzenia) i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 Wło¿yć składniki.
Maksymalna iloœć płynnych składników = 
1,25 litra; 
maksymalna iloœć pieni¹cych siê lub gor¹cych 
płynów = 0,5 litra; 
optymalna iloœć miksowanych składników 
stałych = 50–100 gramów.

 Nało¿yć pokrywê i przekrêcić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
a¿ do oporu w uchwycie miksera. 
Pokrywa musi być zatrzaœniêta.

 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na ¿¹dany 
zakres.

Dodawanie składników (rysunek -8)
 Wył¹czyć urz¹dzenie przeł¹cznikiem 

obrotowym.
 Zdj¹ć pokrywê i dodawać składniki
albo
 wyj¹ć lejek z pokrywy i dodawać stałe składniki 

stopniowo przez otwór wsypowy
albo
 dodawać płynne składniki poprzez lejek.
Po pracy
 Wył¹czyć urz¹dzenie przeł¹cznikiem 

obrotowym.
 Przekrêcić mikser w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć.
Wskazówka: Mikser wyczyœcić najlepiej zaraz 
po u¿yciu.

Czyszczenie i pielêgnacja
Uwaga!

Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków 
czyszcz¹cych. Powierzchnie mog¹ ulec 
uszkodzeniu. 
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia

éä

Niebezpieczeñstwo skaleczenia 
ostrymi no¿ami/obracaj¹cym 
siê napêdem!

Nigdy nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera! 
Mikser zakładać/zdejmować tylko wtedy, 
gdy urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd 
nieruchomy! Mikser mo¿na wł¹czać tylko 
kompletnie zmontowany i z zało¿on¹ pokryw¹.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!

Podczas przetwarzania gor¹cych produktów 
przez lejek w pokrywie wydostaje siê para. 
Napełniać maksymalnie 0,5 litra gor¹cych 
lub pieni¹cych siê płynów.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym!

Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać 
w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cych 
strumieniem pary.
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 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Urz¹dzenie i pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd 

wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹. W razie potrzeby 
u¿yć trochê płynu do mycia naczyñ.

 Wytrzeć urz¹dzenie do sucha.
Czyszczenie miski i wyposa¿enia
Miskê i narzêdzia mo¿na myć w zmywarce 
do naczyñ.
Zwrócić uwagê na to, aby elementy z tworzywa 
sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce, 
poniewa¿ mog¹ ulec trwałej deformacji podczas 
procesu zmywania!
Czyszczenie rozdrabniacza
Wszystkie czêœci rozdrabniacza mo¿na myć 
w zmywarce do naczyñ.
Wskazówka: Czerwony nalot, który pozostaje 
np. po tarciu marchewki, mo¿na usun¹ć prze-
cieraj¹c czêœci rozdrabniacza (z wyj¹tkiem tarcz 
rozdrabniaj¹cych) œcierk¹ nas¹czon¹ kilkoma 
kroplami oleju jadalnego. 
Nastêpnie umyć rozdrabniacz.
Czyszczenie miksera

Pojemnik miksera, pokrywê i lejek mo¿na myć 
w zmywarce do naczyñ.
Wskazówka: Po obróbce składników płynnych 
wystarcza czêsto wymycie miksera bez koniecz-
noœci zdejmowania go z urz¹dzenia. 
Do zało¿onego miksera wlać trochê wody 
z dodatkiem płynu do mycia naczyñ. 
Wł¹czyć mikser na kilka sekund (na zakres M). 
Nastêpnie wylać wodê i wypłukać mikser 
czyst¹ wod¹.

Przechowywanie

Rysunek 
 Narzêdzia i tarcze rozdrabniaj¹ce umieœcić 

w torebce do przechowywania akcesoriów.
 Torebkê do przechowywania akcesoriów 

przechowywać w misce.

Usuwanie drobnych usterek

Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczyć w ka¿dej 
pozycji roboczej.
Proszê najpierw spróbować usun¹ć wystêpuj¹cy 
problem w oparciu o niniejsze wskazówki.

Usterka
Urz¹dzenie nie wł¹cza siê. 
Œrodki zaradcze
 Sprawdzić dopływ pr¹du.
 Sprawdzić wtyczkê.
 Sprawdzić ramiê urz¹dzenia. 

Ramiê we właœciwej pozycji? W zatrzasku?
 Mikser lub miskê przekrêcić a¿ do oporu.
 Zało¿yć pokrywê miksera i przekrêcić 

a¿ do oporu.
 Zało¿yć pokrywy osłaniaj¹ce napêdy 

na nieu¿ywane napêdy.
 Zabezpieczenie przed ponownym wł¹czeniem 

jest aktywne. Urz¹dzenie nastawić na 0/off 
a nastêpnie ponownie przekrêcić na ¿¹dany 
zakres. 

Usterka
Urz¹dzenie wył¹cza siê podczas pracy. 
System zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem 
jest aktywny. Wło¿ono za du¿o produktów 
spo¿ywczych na raz.
Œrodki zaradcze
 Wył¹czyć urz¹dzenie.
 Zmniejszyć iloœć miksowanych składników. 

Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej 
iloœci produktów (patrz „Przykłady zastoso-
wania”)!

éä

Niebezpieczeñstwo skaleczenia 
ostrymi no¿ami!

No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi 
rêkoma.

Wa¿na wskazówka
W razie potrzeby wyczyœcić torebkê do przecho-
wywania akcesoriów. Przestrzegać wskazówek 
pielêgnacji znajduj¹cych siê w torebce do prze-
chowywania akcesoriów.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Proszê wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, 
je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek 
nale¿y zawsze najpierw wyj¹ć wtyczkê 
z gniazdka sieciowego.

Wskazówka
Lampka kontrolna miga przy błêdnej obsłudze 
urz¹dzenia, przy uruchomieniu elektronicznego 
zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia.
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Usterka
Podczas pracy napêdu został przypadkowo 
naciœniêty przycisk zwalniania blokady. 
Ramiê wychylne podnosi siê do góry. 
Napêd wył¹cza siê, nie pozostaje jednak w pozycji 
wymiany narzêdzi.
Œrodki zaradcze
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na 0/off.
 Ustawić ramiê wychylne w pozycji 1.
 Wł¹czyć urz¹dzenie (zakres 1).
 Ponownie wył¹czyć urz¹dzenie.

Narzêdzie zatrzymuje siê w pozycji wymiany 
narzêdzi.

Usterka
Mikser nie zaczyna pracować, albo zatrzymuje 
siê podczas pracy a napêd „brzêczy“. 
No¿ jest zablokowany.
Œrodki zaradcze
 Wył¹czyć urz¹dzenie i wyj¹ć wtyczkê 

z gniazdka sieciowego.
 Zdj¹ć mikser i usun¹ć przyczynê zablo-

kowania no¿a.
 Ponownie zało¿yć mikser.
 Wł¹czyć urz¹dzenie.

Przykłady zastosowania
Bita œmietana
100 g–600 g
 Œmietanê ubijać koñcówk¹ do ubijania 

1½ do 4 minut na zakresie 7 
(zale¿nie od iloœci i właœciwoœci œmietany).

Piana z białek
1 do 8 białek z jaj
 Białka ubijać koñcówk¹ do ubijania 

4 do 6 minut na zakresie 7.

Ciasto biszkoptowe
Przepis podstawowy
2 jajka
2–3 ły¿ki gor¹cej wody
100 g cukru
1 torebka cukru waniliowego
70 g m¹ki
70 g m¹ki ziemniaczanej
ewentualnie proszek do pieczenia

 Podane składniki (oprócz m¹ki i m¹ki ziemnia-
czanej) ubijać ok. 4–6 minut koñcówk¹ 
do ubijania na zakresie 7, a¿ do mocnego 
spienienia.

 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na zakres 1 
i mieszaj¹c dalej ok. ½ do 1 minuty dodawać 
ły¿kami przez otwór wsypowy przesian¹ m¹kê 
i m¹kê ziemniaczan¹.

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Ciasto ucierane
Przepis podstawowy
3–4 jajka
200–250 g cukru
1 szczypta soli
1 torebka cukru waniliowego lub otarta skórka 
z ½ cytryny
200–250 g masła lub margaryny (o temperaturze 
pokojowej)
500 g m¹ki
1 torebka proszku do pieczenia
125 ml mleka
 Podane składniki mieszać koñcówk¹ 

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

Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy

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 koñcówk¹ 

do mieszania ok. ½ minuty na zakresie 1, 
nastêpnie ok. 2–3 minuty na zakresie 3.

Od 500 g m¹ki:
 Składniki mieszać hakiem do zagniatania 

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

Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy

Ciasto dro¿d¿owe
Przepis podstawowy
500 g m¹ki
1 jajko
80 g tłuszczu (o temperaturze pokojowej)
80 g cukru

éä

Wa¿na wskazówka
Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ć 
wystêpuj¹cych usterek, proszê zwrócić siê do 
naszego autoryzowanego punktu serwisowego.
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200–250 ml letniego mleka
25 g œwie¿ych dro¿d¿y lub 1 paczka dro¿d¿y 
suszonych
otarta skórka z ½ cytryny
1 szczypta soli
 Podane składniki mieszać hakiem do zagniata-

nia ok. ½ minuty na zakresie 1, nastêpnie 
ok. 3–6 minut na zakresie 3.

Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy

Ciasto na makaron
Przepis podstawowy
300 g m¹ki
3 jajka
w razie potrzeby 1–2 ły¿ki stołowe (10–20 g) 
zimnej wody
 Wszystkie składniki zagniatać na ciasto 

ok. 3 do 5 minut na zakresie 3. 
Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy

Ciasto chlebowe
Przepis podstawowy
750 g m¹ki
2 paczki dro¿d¿y suszonych
2 ły¿eczki soli
450–500 ml ciepłej wody
Podane składniki mieszać hakiem do zagniatania 
ok. ½ minuty na zakresie 1, nastêpnie 
ok. 4–5 minut na zakresie 3.

Majonez
2 jajka
2 ły¿eczki musztardy
¼ l oliwy
2 ły¿ki soku cytrynowego lub octu
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹ 
temperaturê.
 Składniki (oprócz oliwy) zmiksować kilka 

sekund w mikserze na zakresie 3 lub 4.
 Nastêpnie przeł¹czyć mikser na zakres 7, 

dolewać powoli oliwê przez lejek i tak długo 
miksować, a¿ powstanie emulsja majonezu.

Majonez spo¿yć w krótkim czasie – 
nie przechowywać.

Masło miodowe 
30 g masła (z lodówki, 7 °C)
190 g miodu (z lodówki, 7 °C)
 Masło podzielić na małe kawałki i wło¿yć 

do miksera.
 Nastêpnie dodać miód i miksować 15 sekund 

na zakresie 7.

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 elektrycz-
nym 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.

Warunki gwarancji
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji 
wydanej przez nasze przedstawicielstwo 
handlowe w kraju zakupu. 
Dokładne informacje otrzymaj¹ 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“.

éä
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Wyposa¿enie dodatkowe

éä

MUZ5ZP1

Wyciskarka do owoców 
cytrusowych

Do wyciskania soku z pomarañczy, cytryn i grejpfrutów.

MUZ5CC1

Przystawka do krojenia 
w kostkê

Do ciêcia owoców i warzyw na równomierne kostki.

MUZ5FW1

Przystawka do mielenia 
miêsa

Do rozdrabniania œwie¿ego miêsa na tatar lub kotlet mielony.

MUZ45LS1

Zestaw sitek 
drobno (3 mm), 
grubo (6 mm)

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Drobno dla paszetów i past, grubo dla kiełbasy do pieczenia 
i słoniny.

MUZ45SV1

Przystawka do wycis-
kania ciastek

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Z metalowym szablonem dla 4 ró¿nych rodzajów form 
do ciastek.

MUZ45RV1

Przystawka do tarcia

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Do tarcia orzechów, migdałów, czekolady i suchych bułek.

MUZ45FV1

Przystawka do wycis-
kania owoców

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Do wyciskania soku z owoców jagodowych poza malinami, 
pomidorów i owoców dzikiej ró¿y na przecier/mus. 
Produkty spo¿ywcze, jak np. porzeczki, zostaj¹ jedno-
czeœnie automatycznie wypestkowane oraz pozbawione 
łodygi.

MUZ45PS1

Tarcza do frytek

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Do ciêcia surowych ziemniaków na frytki.

MUZ45AG1

Tarcza do ciêcia warzyw 
Azja

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Tnie owoce i warzywa na drobne paski dla potraw 
azjatyckich.
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Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go dokupić w sklepach 
lub za poœrednictwem naszego serwisu.

MUZ45RS1

Tarcza do tarcia – grubo

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Do tarcia surowych ziemniaków np. na placki ziemniaczane 
lub kluski.

MUZ45KP1

Tarcza do tarcia 
ziemniaków

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski placek 
ziemniaczany, do ciêcia owoców i warzyw na grube plasterki.

MUZ5ER2

Miska do mieszania 
ze stali szlachetnej

W misce mo¿na mieszać do 750 g m¹ki plus składniki 
dodatkowe.

MUZ5KR1

Miska do mieszania 
z tworzywa sztucznego

W misce mo¿na mieszać do 750 g m¹ki plus składniki 
dodatkowe.

MUZ5MX1

Kubek miksuj¹cy 
z tworzywa sztucznego

Do miksowania napojów, rozcierania owoców i warzyw, 
przygotowywania majonezu, do rozdrabniania owoców 
i orzechów, do kruszenia lodu.

MUZ5MM1

Mikser wielofunkcyjny

Do siekannia ziół, warzyw, jabłek i miêsa, do tarcia na wiórki 
marchewki, rzepy, rzodkiewek i sera, do tarcia orzechów 
i schłodzonej czekolady.

MUZ45XTM1

Przystawka do mielenia Do rozdrabniania małych iloœci przypraw (np. pieprzu, 
kminu rzymskiego, jałowca, cynamonu, suszonego any¿u, 
szafranu), zbo¿a (np. pszenicy, kaszy, nasion lnu), kawy 
lub cukru.

Przystawka do 
miksowania

Do rozdrabniania, siekania i mieszania warzyw (np. 
marchewki, ziemniaków, cebuli), owoców (np. bananów, 
jagód), sera (np. ementaler, parmezan), orzechów włoskich, 
migdałów, czekolady, mro¿onych owoców z dodawaniem 
odpowiednich zimnych lub ciepłych płynów (np. mleka, 
wody).

éä

Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

MUM57xx_de-ar.book  Seite 193  Montag, 16. Juni 2014  9:22 09



02/14 

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt für kleine 
Hausgeräte 
Trautskirchener Strasse 6-8 
90431 Nürnberg 
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere 
Infos unter:  
www.bosch-home.com 
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produkt-Informationen: 
Tel.: 0911 70 440 040 
mailto:cp-servicecenter@ 
bshg.com 
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
erreichbar. 

AE United Arab Emirates, 
 “ª¤÷̃äß• ”÷ô‘®Ìß• ••-Žãù• 
BSH Home Appliances FZE 
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A 
Jebel Ali Free Zone – Dubai 
Tel.: 04 881 4401 
mailto:service.uae@bshg.com 
www.bosch-home.com/ae 

AL Republika e Shqiperise, 
Albania 

AERTECH SH.P.K.  
Rruga Qemal Stafa 
Pallati i ri perball Prokuroris se 
Pergjithshme  
Hyrja C Kati 10 
Tirana 
Tel.: 066 206 47 94 
mailto:g.volina@aertech.al 

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH 
Werkskundendienst  
für Hausgeräte 
Quellenstrasse 2 
1100 Wien 
Tel.: 0810 550 511* 
Fax: 01 605 75 51 212 
mailto:vie-stoerungsannahme@ 
bshg.com 
Hotline für Espresso-Geräte: 
Tel.: 0810 700 400* 
www.bosch-home.at 
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif 

AU Australia 
BSH Home Appliances Pty. Ltd. 
7-9 Arco Lane 
HEATHERTON, Victoria 3202 
Tel.: 1300 368 339 
mailto:bshau-as@bshg.com 
www.bosch-home.com.au 

BA Bosna i Hercegovina, 
Bosnia-Herzegovina 

"HIGH" d.o.o. 
Grada�a�ka 29b 
71000 Sarajevo 
Info-Line: 061 100 905 
Fax: 033 213 513 
mailto:delicnanda@hotmail.com 

BE Belgique, België, Belgium 
BSH Home Appliances S.A. 
Avenue du Laerbeek 74 
Laarbeeklaan 74 
1090 Bruxelles – Brussel 
Tel.: 070 222 141 
Fax: 024 757 291 
mailto:bru-repairs@bshg.com 
www.bosch-home.be  

BG Bulgaria 
BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD 
115� Tsarigradsko Chausse Blvd. 
European Trade Center Building, 
5th floor 
1784 Sofia 
T�l.: 02 892 90 47 
Fax: 02 878 79 72 
mailto:informacia.servis-bg@ 
bshg.com 
www.bosch.home.bg 

BH Bahrain, ������� 	
�� 
Khalaifat Company 
Manama 
Tel.: 01 7400 553 
mailto:service@khalaifat.com 

BY Belarus, �������� 
OOO "��� ��	
�� 	������" 
	��.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 

CH Schweiz, Suisse,  
Svizzera, Switzerland 

BSH Hausgeräte AG 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@ 
bshg.com 
Service Tel.: 0848 840 040 
Service Fax: 0848 840 041 
mailto:ch-reparatur@bshg.com 
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 
Ersatzteile Fax: 0848 880 081 
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com 
www.bosch-home.com 

CY Cyprus, ������
BSH Ikiakes Syskeves-Service 
39, Arh. Makaariou III Str. 
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) 
Tel.: 7777 8007 
Fax: 022 658 128 
mailto:bsh.service.cyprus@ 
cytanet.com.cy 
CZ �eská Republika, 

Czech Republic 
BSH domácí spot�ebi�e s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spot�ebi�� 
Peka�ská 10b 
155 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-home.com/cz 
DK Danmark, Denmark 
BSH Hvidevarer A/S 
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup 
Tel.: 44 89 89 85 
Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service.dk@ 
BSHG.com 
www.bosch-home.dk 
EE Eesti, Estonia 
SIMSON OÜ 
Raua 55 
10152 Tallinn 
Tel.: 0627 8730 
Fax: 0627 8733 
mailto:teenindus@simson.ee 
ES España, Spain 
BSH Electrodomésticos  
España S.A. 
Servicio Oficial del Fabricante 
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6 
50197 Zaragoza 
Tel.: 902 245 255 
Fax: 976 578 425 
mailto:CAU-Bosch@bshg.com 
www.bosch-home.es 
FI Suomi, Finland 
BSH Kodinkoneet Oy 
Itälahdenkatu 18 A, PL 123 
00201 Helsinki 
Tel.: 0207 510 700 
Fax: 0207 510 780 
mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com 
www.bosch-home.fi 
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 23%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 23%) 

Kundendienst – Customer Service
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FR France 
BSH Electroménager S.A.S. 
50 rue Ardoin – BP 47 
93401 SAINT-OUEN cedex 
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00 
Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) 
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et 
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) 
www.bosch-home.fr 

GB Great Britain 
BSH Home Appliances Ltd. 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton 
Milton Keynes MK12 5PT 
To arrange an engineer visit, to 
order spare parts and accessories 
or for product advice please visit 
www.bosch-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0844 892 8979*  
*Calls from a BT landline will be charged at 
up to 3 pence per minute. A call set-up fee 
of up to 6 pence may apply. 

GR Greece, ����� 
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. 
Central Branch Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
14564 Kifisia 
���������� ����!#��: 181 82  
(�$��'� ;<�#$�) 
www.bosch-home.gr 

HK Hong Kong,  
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1 & 2, 3rd Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hong Kong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6681 
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn 

HR Hrvatska, Croatia 
BSH ku=ni ure>aji d.o.o. 
Kneza Branimira 22 
10000 Zagreb 
Tel:. 01 640 36 09 
Fax: 01 640 36 03 
mailto:informacije.servis-hr@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/hr 

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék 
Kereskedelmi Kft. 
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9 
1126 Budapest 
Hibabejelentés  
Tel.: 01 489 5461   
Fax: 01 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 
Alkatrészrendelés  
Tel.: 01 489 5463   
Fax: 01 201 8786 
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu 
IE Republic of Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655 
Fax: 01450 2520 
www.bosch-home.co.uk 
IL Israel, ¬ ¸¹©  
C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliel Building 
2, Hamelacha St. 
Industrial Park North 
71293  Lod 
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@zahav.net.il 
www.bosch-home.co.il 
IN India, Bh!rat, ���� 
BSH Customer Service Front Office
Shop No.4,Everest Grande, 
Opp. Shanti Nagar Bus Stop, 
Mahakali Caves Road, Andheri East
Mumbai 400093 
IS Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 
IT Italia, Italy 
BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Numero verde 800 829 120 
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it 

KZ Kazakhstan, "�#�$�%�& 
IP Turebekov Yerzhan 
Nurmanovich 
Jangeldina str. 15 
Shimkent 160018 
Tel.: 0252 31 00 06 
mailto:evrika_kz@mail.ru 

LB Lebanon, '()��
Teheni, Hana & Co. 
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449 
Jdeideh 1202 2040 
Tel.: 01 255 211 
mailto:Info@Teheni-Hana.com 

LT Lietuva, Lithuania 
Senuku prekybos centras UAB 
Jonavos g. 62 
44192 Kaunas 
Tel.: 0372 12146 
Fax: 0372 12165 
www.senukai.lt 
LU Luxembourg 
BSH électroménagers S.A. 
13-15 Zl Breedeweues 
1259 Senningerberg 
Tel.: 26349 300 
Fax: 26349 315 
mailto:lux-service.electromenager@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/lu 

LV Latvija, Latvia 
General Serviss Limited 
Bullu street 70c 
1067 Riga 
Tel.: 07 42 41 37 
mailto:bt@olimpeks.lv  
Elkor Serviss 
Brivibas gatve 201 
1039 Riga 
Tel.: 067 0705 20; -36 
Fax: 067 0705 24 
mailto:domoservice@elkor.lv 
www.servisacentrs.lv 

MD Moldova 
S.R.L. "Rialto-Studio" 
X�. [X\��� 98 
2012 ��]���� 
	��./^��\: 022 23 81 80 
mailto:bosch-md@mail.ru 

ME Crna Gora, Montenegro 
Elektronika komerc 
Ul. Slobode 17 
84000 Bijelo Polje 
Tel./Fax: 050 432 575 
Mobil: 069 324 812 
mailto:ekobosch.servis@ 
t-com.me 
MK Macedonia, *�+�./&01� 
GORENEC 
Jane Sandanski 69 lok.3 
1000 Skopje 
Tel.: 022 454 600 
Mobil: 070 697 463 
mailto:gorenec@yahoo.com 
MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442 334 
Fax: 021 488 656 
www.oxfordhouse.com.mt 
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MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives  

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@ 
lintel.com.mv 

NL Nederland, Netherlands 
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4845 
mailto:bosch-contactcenter@ 
bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4801 
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com 
www.bosch-home.nl  

NO Norge, Norway 
BSH Husholdningsapparater A/S 
Grensesvingen 9 
0661 Oslo 
Tel.: 22 66 06 00 
Fax: 22 66 05 50 
mailto:Bosch-Service-NO@ 
bshg.com 
www.bosch-home.no 

NZ New Zealand 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F 2, 4 Orbit Drive 
Mairangi Bay 
Auckland 0632 
Tel.: 09 477 0492 
Fax: 09 477 2647 
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz 

PL Polska, Poland 
BSH Sprz`t Gospodarstwa 
Domowego sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa 
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534 
Fax: 022 572 7709 
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl 

PT Portugal 
BSHP Electrodomésticos Lda. 
Rua Alto do Montijo, nº 15 
2790-012 Carnaxide 
Tel.: 707 500 545*   
Fax: 214 250 701 
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com 
www.bosch-home.pt 
*(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min) 

RO România, Romania 
BSH Electrocasnice srl. 
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect.1 
13682 Bucuresti 
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro 

RU Russia, 2/��03  
OOO "��� ��	
�� 	������" 
��{��\ 
	 |{
�}�
~�	��  
���� ���X�\�� 19/1 
119071 �
\��� 
	��.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
www.bosch-home.com 

SA Kingdom Saudi Arabia, 
 ”ó©îÌ´ß• ”ô‘®Ìß• ”Üàääß• 
BSH Home Appliances  
Saudi Arabia L.L.C. 
Bin Hamran Commercial Centr.  
6th Floor 603B 
Jeddah 21481 
Tel.: 800 124 1247 
mailto:service.ksa@bshg.com 
www.bosch-home.com/sa 

SE Sverige, Sweden 
BSH Hushållsapparater AB 
Landsvägen 32 
169 29 Solna 
Tel.: 0771 11 22 77 local rate 
mailto:Bosch-Service-SE@ 
bshg.com  
www.bosch-home.se 

SG Singapore,  
BSH Home Appliances Pte. Ltd. 
TECHPLACE I and 
Mo Kio Avenue 10 
Block 4012 #01-01 
569628 Singapore 
Tel.: 6751 5000 
Fax: 6751 5005 
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg 

SI Slovenija, Slovenia 
BSH Hišni aparati d.o.o. 
Litostrojska 48 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 583 07 01 
Fax: 01 583 08 89 
mailto:informacije.servis@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/si 
SK Slovensko, Slovakia 
BSH domáci spot�ebi�e s.r.o. 
Organiza�ná zložka Bratislava 
Galvaniho 17/C 
821 04 Bratislava 
Tel.: 02 44 45 20 41 
mailto:opravy@bshg.com 
www.bosch-home.com/sk 

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S. 
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 
Balkan Caddesi No: 51 
34771 Ümraniye, Istanbul 
Tel.: 0 216 444 6333* 
Fax: 0 216 528 9188 
mailto:careline.turkey@bshg.com 
www.bosch-home.com/tr 
*Ça�rı merkezini sabit hatlardan aramanın 
bedeli �ehir içi ücretlendirme, Cep 
telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore 
de�i�kenlik göstermektedir 

TW Taiwan,  
Achelis Taiwan Co. Ltd. 
4th floor, No. 112 Sec 1 
Chung Hsiao E Road 
Taipei ROC 100 
Tel.: 02 2321 6222 
mailto:Bosch@achelis.com.tw 

UA Ukraine, 4+��5&� 
��� "��� �
�X	
�� �������" 
	��.: 044 490 2095 
mailto:bsh-service.ua@bshg.com 
www.bosch-home.com.ua 

XK Kosovo 
NTP GAMA 
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 
70000 Ferizaj 
Tel.: 0290 321 434 
mailto:a_service@ 
gama-electronics.com 

XS Srbija, Serbia 
BSH Ku=ni aparati d.o.o. 
Milutina Milankovi=a 11ª 
11070 Novi Beograd 
Tel.: 011 205 23 97 
Fax: 011 205 23 89 
mailto:informacije.servis-sr@ 
bshg.com  
www.bosch-home.rs 

ZA South Africa 
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark 
Private Bag X36, Randjespark 
1685 Midrand – Johannesburg 
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780 
mailto:applianceserviceza@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/za 



8001006508
8001006508 (9409)
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
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