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Täname, et ostsite uue BOSCHi 
seadme.
Olete endale saanud nüüdisaegse 
kõrgkvaliteetse kodumasina.
Lisateavet meie toodete kohta saate 
meie veebisaidilt. 

Ohutuse tagamine
Lugege seda juhendit enne seadme kasutuselevõttu tähelepanelikult. 
Juhendis on esitatud oluline teave ohutusnõuete ja seadme kasutamise 
kohta.  
Tootja ei võta endale vastutust kasutusjuhiste eiramisest tuleneva kahju eest. 
Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes kohtades 
mitteärilistel eesmärkidel.
Sinna alla kuulub näiteks kasutamine kaupluste, kontorite, maaeluasutuste ja 
muude äri- või kaubandusettevõtete töötajatele mõeldud kööginurkades ning 
külalistemajades, hotellides ja sarnastes asutustes.
Seade on mõeldud kodumajapidamistes kasutatavate toidukoguste töötlemiseks. 
Seade sobib toiduainete segamiseks, sõtkumiseks ja vahustamiseks. Seadet ei 
tohi kasutada muude esemete ega ainete töötlemiseks. Seadme kasutamine muul 
otstarbel on lubatud ainult juhul, kui kasutatakse tootja poolt heakskiidetud tarvikuid.
Kasutage seadet ainult originaaltarvikutega. Tarvikute kasutamisel järgige nende 
kasutusjuhiseid. 
Hoidke need kasutusjuhised kindlas kohas. Kui annate seadme kellelegi 
kasutada, andke kaasa ka selle kasutusjuhised. 

 Üldised ohutusnõuded
Elektrilöögi oht!
Lapsed ei tohi seadet kasutada.
Lapsed ei tohi seadet kasutada.
Seade ja selle toitekaabel tuleb hoida lastele kättesaamatult.
Isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes 
ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all 
või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult 
mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud 
asjakohastest ohutuseeskirjadest. 
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ühendage seade ainult vooluvõrku, mille andmed vastavad seadme etiketil 
märgitud andmetele. Kui seadme toitekaabel ja/või seade ise on kahjustada 
saanud, siis ei tohi seadet kasutada. 
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Tõmmake seadme pistik alati pistikupesast, kui seade jääb järelevalveta ning 
enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist.
Ärge asetage toitekaablit üle teravate servade ega kuumade pindade.
Kui toitekaabel on kahjustada saanud, peab selle vigastuste vältimiseks välja 
vahetama tootja või tema klienditeenindus või sarnaselt kvalifitseeritud isik.
Seadet tohib parandada ainult meie klienditeeninduses.

 Seadme ohutusnõuded

Vigastuseoht!
Elektrilöögi oht!
Voolukatkestuse korral jääb seade sisselülitatuks ja hakkab voolu taastudes 
uuesti tööle.
Tarvikuid ja tööriistu tohib vahetada ainult juhul, kui seadme veovõll on seiskunud 
(pöördlüliti on asendis 0/off) ja seadme pistik on pistikupesast välja tõmmatud.
Ärge kunagi kastke põhiseadet vedelikku ega peske seda voolava vee all ega 
nõudepesumasinas.
Enne seadmel esineva rikke kõrvaldama hakkamist tõmmake pistik pistikupesast.
Pöörlevatest tööriistadest tulenev vigastuseoht!
Kui seade töötab, siis ei tohi sõrmi segamisanumasse panna.
Kasutage toiduainete lisamiseks täiteavasse alati tõukurit. Mootor töötab pärast 
seadme väljalülitamist veel mõnda aega. Enne tööriistade vahetamist oodake, 
kuni seadme veovõll on seiskunud.
Teravatest lõiketeradest tulenev vigastuseoht!
Ärge võtke kinni teravatest lõiketeradest ega lõikeketaste teravatest servadest.  
Kui seadet ei kasutata, pange universaalsele lõiketerale alati kate peale. Ärge 
pange sõrmi täitetorusse. Kasutage toiduainete lisamiseks täiteavasse ainult 
tõukurit.
Ärge võtke kinni teravatest lõiketeradest ega lõikeketaste teravatest servadest.
Hoidke lõikekettaid ainult äärest.
Teravatest lõiketeradest / pöörlevast veovõllist tulenev vigastuseoht!
Ärge kunagi pange sõrmi kannmikserisse, kui see on põhiseadme külge 
kinnitatud. Ärge eemaldage / kinnitage kannmikserit enne, kui veovõll on täiesti 
seiskunud! 
Ärge puudutage kannmikseri lõiketeri paljaste kätega. Puhastage neid harjaga.
Põletuseoht!
Kuumade vedelike töötlemisel eraldub kaanes oleva lehtri kaudu auru.
Ärge töödelge korraga rohkem kui 0,4 liitrit kuuma või vahutavat vedelikku.
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 Seadme või tarvikute sümbolite seletus
Järgige kasutusjuhistes toodud teavet.

Ettevaatust! Pöörlevad lõiketerad.

Ettevaatust! Pöörlevad tööriistad.
Ärge pange sõrmi täitetorusse.

Kasutusjuhistes on kirjeldatud erinevaid 
mudeleid. Vt ka mudelite ülevaadet (joonis N).
Seade ei vaja hooldust. 

Ülevaade
Voltige illustreeritud leheküljed väljapoole. 
joonis A
Põhiseade
1 Pöördlüliti 

0/off = Seisuasend 
M = Hetkeks suurimale võimalikule kiirusele 
lülitamiseks hoidke lülitit vajaliku aja jooksul all. 
min/max = Töökiirust on võimalik 
astmekaupa reguleerida.
Pulse = Lüliti asend lühiajaliselt suurimal 
võimalikul kiirusel kasutamiseks. 
Soovitatav kasutada näiteks piimakokteilide 
valmistamisel.

2 Tööoleku märgutuli 
Süttib seadme töötamisel.
Tööoleku märgutuli vilgub, kui seadme 
töös esineb häireid, elektrooniline kaitse 
on aktiveerunud või seade on katki – vt 
„Seadme töös ilmneda võivad probleemid“. 

3 Veovõll
4 Juhtme hoiukoht
Anum ja tarvikud
5 Anum
6 Kaas
7 a) Tõukur 

b) Tõukuri sisu
Tööriistad
8 Võll
9 Tarvikuhoidik
10 Universaalne lõiketera koos kattega
11 Taignakonks
12 Segamistarvik
13 Kettahoidik

14 Pööratav viilutusketas - jäme / peen
15 Pööratav ribastusketas – jäme / peen
16 Laastudeks lõikamise ketas *
17  Aasia köögiviljade ketas *
18 Tsitrusepress * 

a) Sõel 
b) Pressimiskoonus

19 Kuubikulõikur koos veovõlliga * 
a) Veovõll 
b) Alusehoidik 
c) Kinnitusseadis 
d Lõiketera sisu 
e) Viilutusketas 
f) Lõiketera kate 
g) Lõikevõrgu puhastaja

20 Universaallõikur * 
a) Kann koos veovõlliga 
b) Kaas

21 Kannmikser 
a) Kannmikseri kann koos veovõlliga 
b) Kaas 
c) Täiteava 
d Lehter

22 Tarvikukott *
* Mitte kõikidel mudelitel.

Kasutamine
Enne seadme kasutamist paigaldage tööriist / 
tarvik õiges asendis õigele veovõllile ja pange 
see vastavalt alltoodud tabelile tööasendisse.

 Hoiatus!
Lülitage seadet sisse ja välja ainult pöördlülitist 
(1).
Seadme väljalülitamine kaane (6, 20b, 21b) 
avamise abil kahjustab seadet.
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 Oluline!
Anumat (5), universaallõikuri (20) kaant ning 
kannu ja kannmikseri kannu (21a) ei tohi panna 
mikrolaineahju!

Ettevalmistamine
 ● Asetage põhiseade siledale, puhtale pinnale.
 ● Tõmmake toitejuhe juhtmehoidikust soovitud 

pikkuses välja.
Anum koos tarvikute ja 
tööriistadega

Pöörlevatest tööriistadest tulenev  
          vigastuseoht!
Kui seade töötab, siis ei tohi sõrmi 
segamisanumasse panna.
Kasutage toiduainete lisamiseks täiteavasse 
alati tõukurit (7). Mootor töötab pärast seadme 
väljalülitamist veel mõnda aega. Enne 
tööriistade vahetamist oodake, kuni seadme 
veovõll on seiskunud.

 Hoiatus!
Seadme saab sisse lülitada ainult juhul, kui 
anum on seadme külge kinnitatud, anumale 
on kaas peale pandud ja see tugevasti kinni 
kruvitud.

Universaalne lõiketera (10)
Kasutatakse lõikamiseks ja hakkimiseks

 Teravatest lõiketeradest tulenev  
            vigastuseoht!
Hoidke universaalset lõiketera ainult plastist 
käepidemest.
Kui seadet ei kasutata, pange universaalsele 
lõiketerale alati kate peale.

Taignakonks (11)
Kasutatakse taigna segamiseks ja 
sõtkumiseks ja nende toiduainete 
segamiseks, mida ei ole vaja lõigata.

Segamistarvik (12)
Kasutatakse koore, vahustatud 
munavalge ja vedela taigna 
segamiseks. Ei sobi tahkete ja 
kõvade koostisainete segamiseks.
Segamistarvik tuleb enne kasutamist oma kohale 
paigaldada.

 ● Sisestage segamistarvik veovõlli korpusesse 
ja lukustage see oma kohale (joonis B-5b).

Joonis B
 ● Paigaldage anum (anumal olev nool peab 

jääma kohakuti seadmel oleva punktiga) 
ja keerake seda nii kaugele kui võimalik 
päripäeva.

 ● Universaalse lõiketera / taignakonksu 
sisestamine:
 – Suruge veovõll tarvikuhoidikusse, kuni 

võll oma kohale lukustub.
 – Sisestage tarvikuhoidik anumasse.
 – Pange universaalne lõiketera / 

taignakonks tarvikuhoidikusse.
 ● Segamistarviku sisestamine:

 – Sisestage veovõll anumasse.
 – Kinnitage segamistarvik kergelt pöörates 

veovõlli külge.

 Hoiatus!
Lisage koostisained alati alles pärast tööriista 
sisestamist.
 ● Lisage koostisained.
 ● Pange kaas peale (kaanel olev nool peab 

jääma kohakuti anumal oleva punktiga) ja 
keerake seda päripäeva. Kaas peab täielikult 
anuma käepidemel olevas pilus olema.

 ● Sisestage tõukur ja tõukuri sisu.
 ● Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
 ● Seadke pöördlüliti soovitud seadistusele.
 ● Koostisainete lisamise ajaks seadke 

pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Eemaldage tõukur ja sisestage koostisained 

täitetorusse.
 ● Vedelikud lisage tõukuri kaudu. 

Tõukuri sisu on võimalik kasutada 
mõõtetopsina.

 Teravatest lõiketeradest tulenev   
           vigastuseoht!
Ärge võtke kinni teravatest lõiketeradest ega 
lõikeketaste teravatest servadest. Hoidke 
lõikekettaid ainult äärest. 

Pööratav viilutusketas -
jäme / peen (14)
Kasutatakse puu – ja köögiviljade viilutamiseks. 
Pööratava viilutusketta tähistused: „1” – jäme 
ribastuskülg „3“ peen ribastuskülg

Hoiatus!
Pööratav viilutusketas ei sobi kõva juustu, leiva, 
saiakeste ega šokolaadi viilutamiseks. 
Keedetud ja muredaid kartuleid tohib viilutada 
ainult jahtununa. 
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Pööratav ribastusketas – jäme / peen
Puu- ja köögiviljade ja juustu
(väljaarvatud kõva juust, nt Parmesan) 
ribastamiseks.
Kasutage seadistust 3 või 4.
Pööratava ribastusketta tähistused:
“2” – jäme ribastuskülg
“4” – peen ribastuskülg
Hoiatus!
Pööratav ribastusketas ei sobi pähklite 
purustamiseks. Pehme juustu ribastamiseks 
kasutage jämedat külge ja seadistust 7.
Laastudeks lõikamise ketas (16)
Kasutatakse tooreste kartulite  
viilutamiseks friikartulite valmistamiseks.
Aasia köögiviljade ketas (17)
Aasia roogade valmistamiseks vajalike  
puu- ja köögiviljade peenteks ribadeks 
viilutamiseks. Kasutage seadistust. 
Märkus.
Kinnitage laastudeks lõikamise ketas või Aasia 
köögiviljaketas nii, et selle lõiketera on suunaga 
ülespoole.
Edasimüüjate käest on võimalik osta erinevaid 
kettaid (vt „Tarvikud”).
Joonis C

 ● Paigaldage anum (anumal olev nool peab 
jääma kohakuti seadmel oleva punktiga) 
ja keerake seda nii kaugele kui võimalik 
päripäeva.

 ● Sisestage veovõll anumasse.
 ● Võtke kaitsekate kettalt ära.
 ● Asetage ketas kettahoidikusse. 

Keerake soovitud viilutus- / ribastusketas 
ülespoole. Asetage ketas kettahoidikule nii, 
et kettahoidiku veoseadised lähevad kettal 
olevatesse avadesse. Ketas peab toetuma 
kettahoidiku küljel olevale sangale.

 ● Kinnitage kettahoidik seda veidi keerates 
veovõllile.

 Teravatest lõiketeradest tulenev  
            vigastuseoht!
Ärge pange sõrmi täitetorusse.
Kasutage toiduainete lisamiseks täiteavasse 
ainult tõukurit.
 ● Pange kaas peale (kaanel olev nool peab 

jääma kohakuti anumal oleva punktiga) ja 
keerake seda päripäeva. 
Kaas peab täielikult anuma käepidemel 
olevas pilus olema.

 ● Sisestage tõukur ja tõukuri sisu.
 ● Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
 ● Seadke pöördlüliti soovitud asendisse.

 ● Lisage koostisained, mida on vaja viilutada 
või ribastada. Suruge lisatavaid koostisaineid 
tõukuriga õrnalt.

 ● Eemaldage tõukur ja sisestage koostisained 
täitetorusse.

 ● Lisage pikad ja õhukeseks viilutatud 
koostisained tõukuri abil. Selleks eemaldage 
tõukuri sisu.

Hoiatus!
Tühjendage anum enne, kui see saab nii täis, 
et viilutatud või ribastatud koostisained jõuavad 
kettahoidikuni.
Juhised šokolaadi lõikamiseks:
Lisage šokolaad enne seadme sisselülitamist 
ja katke see tõukuriga. Lülitage seade tööle ja 
suruge tõukur allapoole. 
Pärast seadme kasutamist

 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
 ● Keerake kaant vastupäeva ja eemaldage see.
 ● Eemaldage tarvik:

 – Võtke tarvikuhoidik koos universaalse 
lõiketera või taignakonksuga anumast 
välja. Võtke tööriistad tarvikuhoidikust 
välja. 
Pärast puhastamist pange universaalsele 
lõiketerale alati kate peale.

 – Eemaldage segamistarvik veovõllilt.
Võtke veovõll anumast välja. 
Võtke segamistarvik puhastamiseks 
koost lahti (joonis L).

 – Tõstke tarvikuhoidik anuma õõnsustest 
välja. Võtke kettad ära. 
Võtke veovõll anumast välja.

 ● Keerake anumat vastupäeva ja eemaldage 
see.

 ● Puhastage kõik osad. Vt “Puhastamine ja 
teenindustööd”.

Tsitrusepress
Kasutatakse mahla valmistamiseks 
tsitrusviljadest (apelsinid, greibid, sidrunid).

 Hoiatus!
Enne kasutamist tuleb tsitrusepress täielikult 
kokku panna!

Joonis D
 ● Paigaldage anum (anumal olev nool peab 

jääma kohakuti seadmel oleva punktiga) 
ja keerake seda nii kaugele kui võimalik 
päripäeva.

 ● Sisestage veovõll anumasse.
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 ● Kinnitage sõel veovõllile (tsitruspressil olev 
nool peab jääma kohakuti anumal oleva 
punktiga) ja keerake seda päripäeva. 
Sõela sang peab täielikult anuma 
käepidemel olevas pilus olema.

 ● Paigaldage pressimiskoonus ja suruge seda 
sissepoole.

 ● Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
 ● Mahla pressimiseks puuviljadest seadke 

pöördlüliti väiksele kiirusele ja suruge 
puuvilja pressimiskoonusega.

Hoiatus!
Kontrollige mahla hulka. Maksimumkogus: 1000 
ml puuviljamahla.
Pärast seadme kasutamist

 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
 ● Keerake tsitrusepressi vastupäeva ja 

eemaldage see.
 ● Keerake anumat vastupäeva ja eemaldage 

see.
 ● Puhastage kõik osad. Vt „Puhastamine ja 

teenindustööd”.

Kuubikulõikur
Kasutatakse toiduainete kuubikuteks 
lõikamiseks.

 Teravatest lõiketeradest / pöörlevast    
           veovõllist tulenev vigastuseoht!
Ärge kunagi pange sõrmi seadme külge 
kinnitatud kuubikulõikurisse!
Ärge eemaldage / kinnitage kuubikulõikurit 
enne, kui veovõll on täiesti seiskunud.
Kuubikulõikurit on võimalik kasutada ainult 
juhul, kui kaas on tugevasti peale kruvitud.
Kuubikulõikuri paigaldamisel või küljest 
võtmisel hoidke viilutusketast ainult selle keskel 
olevast plastosast.

 Hoiatus!

           Kasutusjuhised!
Kuubikulõikur sobib ainult kartulite (toored 
või keedetud), porgandite, kurkide, tomatite, 
paprikate, sibulate, banaanide, õunte, 
pirnide, maasikate, melonite, kiivide, munade, 
pehme juustu (nt Feta, Mozzarella), pehmete 
juustuviilude (nt Emmentali, Gouda), pehme 
vorsti (nt Mortadella), keedetud või praetud 
kontideta linnuliha kuubikuteks lõikamiseks. 
Toiduained ei tohi olla külmutatud.

 Hoiatus!

          Kasutusjuhised!
Enne südamiku ja kividega puuviljade (õunad, 
pirnid jne) kuubikuteks lõikamist tuleb neilt 
südamiku või kivi eemaldada. Enne keedetud 
või praetud liha töötlemist tuleb sellest kondid 
eemaldada.
Nende juhiste eiramisel võib kuubikulõikaja, sh 
lõikevõre ja pöörlev lõiketera kahjustada saada.
Robert Bosch Hausgerate GmbH ei võta 
endale vastutust kahjustuste eest, mis 
tulenevad kasutusjuhiste eiramisest, tarviku 
ümberseadistamisest või väärkasutusest. 
Samuti ei võta me endale vastutust kahjustuste 
eest, mis tulenevad sobimatute toiduainete 
töötlemisest, näiteks lõiketerade nüriks 
muutumine või purunemine.

 Oluline teave
Kuubikulõikajat tuleb kasutada koos sellega 
kaasasoleva veovõlliga (joonis F-2).

Valige töökiirus vastavalt toiduainetele.
Väike töökiirus („min“):
keedetud kartulid, kartulid ja munad; pehme juust 
(Feta, Mozzarella); kurgid, banaanid, maasikad; 
melonid.
Keskmine töökiirus:
toored kartulid ja porgandid, vorst (nt Mortadella), 
pehmed juustuviilud (nt Emmental, Gouda); 
paprikad; tomatid; sibulad; õunad; kiivid.

 Hoiatus!
Kuubikulõikajat ei tohi kunagi kasutada 
vahelduva kiirusega (Pulse).

Oluline teave:
 – Toiduained ei tohi sisaldada konte, seemneid 

ega muid tahkeid osi.
 – Toiduained ei tohi olla külmutatud.
 – Puu-  ja köögiviljad ei tohi olla liiga küpsed, 

sest siis võib mahl neist välja voolata.
 – Laske küpsetatud toiduainetel enne 

kuubikuteks lõikamist jahtuda. Nii on neid 
lihtsam kuubikuteks lõigata.

 – Kuubikute pikkust saab mõjutada tõukuri 
survet suurendades või vähendades.
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Kuubikulõikaja paigaldamine
Joonis E

 ● Sisestage lõiketera sisu alusehoidikusse. 
Jälgige õõnsusi!

 ● Sisestage kuubikulõikaja alusehoidikusse.
 ● Lükake neli kinnitusseadist ülespoole, kuni 

need oma kohale lukustuvad.

Kuubikulõikaja kasutamine
Joonis F

 ● Paigaldage kuubikulõikaja veovõll 
põhiseadme veovõllile.

 ● Paigaldage anum (anumal olev nool peab 
jääma kohakuti seadmel oleva punktiga) 
ja keerake seda nii kaugele kui võimalik 
päripäeva.

 ● Sisestage kuubikulõikaja. 
Kuubikulõikajal ja anumal olevad nooled 
peavad olema kohakuti! 
Kuubikulõikaja peab olema täielikult 
veovõllile paigaldatud! Vajadusel keerake 
lõiketera sisu lõiketera katte abil õigesse 
asendisse (joonis F-6).

 ● Eemaldage lõiketera kate.
 ● Pange kaas peale (kaanel olev nool peab 

jääma kohakuti anumal oleva punktiga) ja 
keerake seda päripäeva. Kaane sang peab 
täielikult anuma käepidemel olevas pilus 
olema.

 ● Sisestage tõukur ja tõukuri sisu.
 ● Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
 ● Seadke pöördlüliti soovitud asendisse.
 ● Pange töödeldavad toiduained täitetorusse. 

Vajadusel suruge tõukurit veidi. Vajadusel 
lõigake toiduained enne väiksemateks 
tükkideks.

Hoiatus!
Tühjendage anum kohe:
 – pärast 500 g toiduainete töötlemist,
 – enne kui anum on kuni kuubikulõikaja 

alumise servani kuubikutega täidetud.
Pärast seadme kasutamist

 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
 ● Keerake kaant vastupäeva ja eemaldage 

see.
 ● Paigaldage lõiketera kate.
 ● Võtke kuubikulõikaja anumast välja.
 ● Keerake anumat vastupäeva ja eemaldage 

see.
 ● Eemaldage veovõll.
 ● Eemaldage toidujäägid lõikevõrgult, 

kasutades selleks lõikevõrgu puhastajat.

vedeliku või pooltahkete toiduainete 
segamiseks tooreste puu- ja 
köögiviljade lõikamiseks / hakkimiseks, 
toiduainete püreestamiseks.

Kannmikser

 Teravatest lõiketeradest / pöörlevast  
           veovõllist tulenev vigastuseoht!
Ärge kunagi pange sõrmi kannmikserisse, kui 
see on põhiseadme külge kinnitatud.
Ärge eemaldage / kinnitage kannmikserit enne, 
kui veovõll on täiesti seiskunud! Kannmikseril 
peab kasutamisel alati kaas peal olema.

 Põletuseoht!
Kuumade vedelike töötlemisel eraldub kaanes 
oleva lehtri kaudu auru. Ärge töödelge korraga 
rohkem kui 0,5 liitrit kuuma või vahutavat vedelikku. 

Hoiatus!
Kannmikser võib kahjustada saada. Ärge 
töödelge sügavkülmutatud koostisaineid 
(väljaarvatud jääkuubikud). 
Ärge lülitage tööle tühja seadet. 
Segamine
Hoiatus!
Kannmikserit on võimalik kasutada ainult juhul, 
kui sellele on kaas peale pandud ja tugevasti 
kinni kruvitud.
Joonis H

 ● Paigaldage kannmikseri kann (kannul olev 
nool peab jääma kohakuti seadmel oleva 
punktiga) ja keerake seda nii kaugele kui 
võimalik päripäeva.

 ● Lisage koostisained. 
Maksimumkogus, vedelik = 1,5 liitrit 
(vahustamisel või kuumade vedelike korral 
kuni 0,4 l). Optimaalne töödeldav maht, 
tahked ained = 80 g.

 ● Pange kaas peale ja keerake seda 
päripäeva. Kaas peab täielikult kannmikseri 
käepidemel olevas pilus olema.

 ● Seadke pöördlüliti soovitud asendisse.
 ● Koostisainete lisamise ajaks seadke 

pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Võtke kaas pealt ja lisage koostisained.

või
 ● eemaldage lehter ja lisage koostisaineid 

täiteava kaudu järk-järgult
või

 ● valage vedelad koostisained läbi lehtri.
Pärast segamist

 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
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 ● Keerake kannmikserit vastupäeva ja 
eemaldage see.

 ● Keerake kaant vastupäeva ja eemaldage 
see.

Näpunäide: soovitame kannmikserit puhastada 
kohe pärast igat kasutuskorda. Vt „Puhastamine 
ja teenindustööd“.

Universaallõikur
Väiksema koguse liha, kõva juustu, 
sibulate, peterselli, küüslaugu, puu- 
ja köögiviljade lõikamiseks.
Ei sobi kohviubade, piprakaunte, suhkru, 
mooniseemnete ja mädarõika töötlemiseks.

 Teravatest lõiketeradest / pöörlevast           
            veovõllist tulenev vigastuseoht!
Ärge kunagi pange käsi universaallõikuri kannu! 
Eemaldage hakitud toiduained sobiva vahendi 
abil (nt lusikas).
Ärge eemaldage universaallõikurit enne, kui 
veovõll on täiesti seiskunud.
Universaallõikurit on võimalik kasutada ainult 
juhul, kui kaas on tugevasti peale kruvitud.

Joonis K
 ● Paigaldage kann (kannul olev nool peab 

jääma kohakuti seadmel oleva punktiga) 
ja keerake seda nii kaugele kui võimalik 
päripäeva.

 ● Pange kannu väikesteks tükkideks lõigatud 
toiduained.

 ● Pange kaas peale ja keerake seda 
päripäeva. Kaas peab täielikult kannu 
käepidemel olevas pilus olema.

 ● Keerake pöördlüliti seadistusele M ja hoidke 
seal. Mida kauem seade töötab, seda 
peenemaks toiduained lõigatakse. 
Maitsetaimede korral saavutatakse soovitud 
tulemus väga kiiresti. Piisab seadistuse M 
lühiajalisest „puudutamisest“.

Pärast seadme kasutamist
 ● Laske pöördlüliti lahti.
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
 ● Keerake universaallõikurit vastupäeva ja 

eemaldage see.
 ● Keerake universaallõikur tagurpidi, nii et 

purustatud toiduained kukuvad selle kaanele.
 ● Keerake kannu vastupäeva ja eemaldage 

see.
 ● Eemaldage ülejäänud toiduained kannust 

sobiva vahendi abil (nt lusikas).
 ● Puhastage kõik osad. Vt „Puhastamine ja 

teenindustööd”.

Soovitatav kasutada
Spordijook
270 g mett (külmikust, 5 °C)
5 g kaneeli
230 g piima

 ● Pange mesi ja kaneel kannu ja 
töödelge seadistusel M.

 ● Viie sekundi pärast lisage piim ja töödelge 
kolm sekundit.

Rohkem soovitusi leiate seadmega 
kaasasolevast brošüürist.
Rohkem retsepte leiate ka aadressilt:  
www.bosch-home.com/recipesMCM6

Puhastamine ja teenindustööd
Seade ei vaja hooldust! Hoolikas puhastamine 
tagab selle pika tööea.
Lisateavet saate seadmega kaasasolevast 
brošüürist.

 Elektrilöögi oht!
Ärge kastke põhiseadet vette ega hoidke 
seda voolava vee all ja mitte pesta 
nõudepesumasinas.

Näpunäited:
 – Porgandite, punase kapsa jms toiduainete 

töötlemisel võib plastosadele tekkida punane 
kilejas kiht, mille saab eemaldada mõne tilga 
toiduõliga.

 – Vajadusel puhastage tarvikukotti. 
Selle hooldusjuhised leiate kotilt.

Tähelepanu!
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. 
Loputage pealispinda voolava vee all.

Põhiseadme puhastamine
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
 ● Pühkige põhiseadet ja veovõlli katet niiske 

lapiga. Vajadusel lisage veidi pesuainet
 ● Seejärel kuivatage põhiseade. 

Anuma ja tööriistade puhastamine

 Teravatest lõiketeradest tulenev  
            vigastuseoht!
Hoidke universaalset lõiketera ainult plastist 
käepidemest.
Kui seadet ei kasutata, pange universaalsele 
lõiketerale alati kate peale.
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 Oluline teave
Kõiki anuma osi, sh tarvikud (5-7) ja 
tööriistad (8-17), väljaarvatud segamistarviku 
käigumehhanismid, tohib pesta 
nõudepesumasinas.

Ärge kiiluge plastosi nõudepesumasinas teiste 
vahele kinni, sest need võivad moonduda.
Segamistarviku saab puhastamiseks koost lahti 
võtta. 
Joonis L

 ● Eemaldage vispel ettevaatlikult hoidikust ja 
eemaldage kaas.

 ● Puhastage käigumehhanisme hoolikalt 
harjaga.

 ● Visplit võib pesta nõudepesumasinas.
 ● Pärast puhastamist pange kokku tagasi.

Tsitrusepressi puhastamine
Kõiki osi tohib pesta nõudepesumasinas. 
Soovitatav on pressimiskoonust pärast igat 
kasutuskorda hoolikalt voolava vee all loputada. 
Nii ei kuiva jäägid selle külge.
Kuubikulõikaja puhastamine

 Teravatest lõiketeradest tulenev  
            vigastuseoht!
Kuubikulõikuri paigaldamisel või küljest 
võtmisel hoidke viilutusketast ainult selle keskel 
olevast plastosast.

Alusehoidikut (19b) tohib pesta 
nõudepesumasinas.
Ärge peske nõudepesumasinas ühtegi teist osa, 
sest nende lõiketerad võivad nüriks minna! Enne 
kuubikulõikaja puhastamist võtke see osadeks 
lahti:
Joonis G

 ● Suruge nelja kinnitusseadist väljapoole ja 
eemaldage viilutusketas.

 ● Võtke lõiketera sisu alusehoidikust välja.
 ● Eemaldage toidujäägid lõikevõrgult, 

kasutades selleks lõikevõrgu puhastajat.
 ● Peske alusehoidik nõudepesumasinas. 

Loputage kõiki teisi osi voolava vee all. 
Puhastage neid harjaga.

Kannmikseri puhastamine 
 Teravatest lõiketeradest tulenev  

            vigastuseoht!
Ärge puudutage kannmikseri lõiketeri paljaste 
kätega. Puhastage neid harjaga.

Soovitame kannmikserit puhastada pärast igat 
kasutuskorda.

See aitab vältida jääkide kuivamist, mis võib 
plasti mõjutada (näiteks maitsetaimede eeterlike 
õlide jäägid).
Kannmikseri kannu, kaant ja lehtrit tohib pesta 
nõudepesumasinas.
Lõiketera ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
Puhastage seda voolava vee all. Ärge kastke 
lõiketera vette! 
Näpunäide: valage seadmes olevasse 
kannmikserisse veidi vett ja vedelat 
nõudepesuvahendit. Lülitage kannmikser 
mõneks sekundiks tööle (seadistus M). Valage 
vesi välja ja loputage kannmikserit puhta veega.
Kannmikseri lahtivõtmine 
Joonis J

 ● Pöörake lõiketera vastupäeva. 
Lõiketera tuleb lahti.

 ● Võtke lõiketera välja ja eemaldage 
tihendusrõngas.

Kannmikseri kokkupanek
 ● Paigaldage tihendusrõngas lõiketerale.
 ● Sisestage tihendusrõngas altpoolt 

kannmikseri kannu.
 ● Kruvige lõiketera tugevasti päripäeva kinni. 

Keerake lõiketera vähemalt nii kaugele, et 
see katab kannmikseril oleva märgi (asend 
-> joonis J-6).

Universaallõikuri puhastamine
 Teravatest lõiketeradest tulenev  

            vigastuseoht!
Ärge puudutage universaallõikuri lõiketera 
paljaste kätega. Puhastage seda harjaga.

Soovitame universaallõikurit puhastada kohe 
pärast kasutamist. See aitab vältida jääkide 
kuivamist, mis võib plasti mõjutada (näiteks 
maitsetaimede eeterlike õlide jäägid).
Kaant võib pesta nõudepesumasinas.
Kannu ja võlli ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
Puhastage neid voolava vee all.
Ärge kastke kannu ega võlli vette!
Kuivamise ajaks asetage kann ja võll tagurpidi.
Näpunäide: valage universaallõikurisse veidi 
vett ja vedelat nõudepesuvahendit. Asetage 
universaallõikur põhiseadmele. Lülitage 
seade mõneks sekundiks tööle (seadistus M). 
Eemaldage universaallõikur. Valage vesi välja ja 
loputage universaallõikurit puhta veega.
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Hoiundamine

 Vigastuseoht!
Kui seadet ei kasutata, siis tõmmake selle pistik 
pistikupesast.

Joonis M
 ● Hoidke tööriistu ja lõikekettaid tarvikukotis. 

Hoiulepanekul pange universaalsele 
lõiketerale alati kate peale.

 ● Lükake toitejuhe ettevaatlikult 
juhtmehoidikusse.

Seadme töös ilmneda võivad 
probleemid

 Vigastuseoht!
Enne seadmel esineva rikke kõrvaldama 
hakkamist tõmmake pistik pistikupesast. 

 Oluline teave
Tööoleku märgutuli vilgub, kui seadme 
töös esineb häireid, elektrooniline kaitse on 
aktiveerunud või seade on katki. 

Põhiseade
Probleem:
Seade ei tööta.
Võimalik põhjus:
Seade on üle koormatud (toiduainetega 
ummistunud) ja elektrooniline kaitse aktiveerus.
Probleemi kõrvaldamine:

 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
 ● Kõrvaldage põhjus.
 ● Lülitage seade uuesti sisse.

Võimalik põhjus:
Sisselülitatud seadmele prooviti kinnitada 
anumat või kannmikserit.
Probleemi kõrvaldamine:

 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Kinnitage anum või kannmikser.
 ● Lülitage seade uuesti sisse.

Anum / kaas / tarvikud
Probleem:
Seade ei käivitu.
Võimalik põhjus:
Seadme osad ei ole õigesti paigaldatud.

Probleemi kõrvaldamine:
 ● Seadke pöördlüliti asendisse 0/off.
 ● Paigaldage osad vastavalt kasutusjuhendile-

 Oluline teave
Kui teil ei õnnestu probleemi kõrvaldada, siis 
võtke ühendust klienditeenindusega (aadressid 
leiate selle brošüüri lõpust).

Tarvikud
(saadaval edasimüüja juures).
Laastudeks lõikamise ketas 
(MUZ45PS1)
Tooreste kartulite viilutamiseks friikartulite 
valmistamiseks.
Aasia köögiviljaketas (MUZ45AG1)
Aasia roogade valmistamiseks vajalike puu- ja 
köögiviljade peenteks ribadeks viilutamiseks.
Jäme riivimisketas (MUZ45RS1)
Tooreste kartulite riivimiseks (nt 
kartulipannkookide või -kroketite jaoks).
Kartulite frittimisketas (MUZ45KP1)
Tooreste kartulite riivimiseks röstris ja 
kartulifritüüris kasutamiseks, puu- ja köögiviljade 
viilutamiseks.

Juhised kasutuselt 
kõrvaldamiseks

See seade vastab EÜ Elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmekäitluse 
(WEEE) direktiivi 2012/19/EÜ 
nõuetele. Direktiivis on kirjeldatud EÜ 
liikmesriikides kehtestatud nõuded 

töökõlbmatute seadmete tagastamiseks ja 
taaskasutuseks.
Lisateavet küsige müügiesindajalt või kohalikust 
omavalitsusest.

Garantiitingimused
Tootele kehtivad garantiitingimused, mille on 
määranud vastavas riigis tegutsev edasimüüja. 
Nende tingimuste üksikasjad saate teada 
edasimüüjalt, kellelt toote ostsite. Mis tahes 
nõude esitamisel garantiiajal tuleb esitada ostu 
tõendav dokument.

Kasutusjuhendisse võidakse teha muudatusi.























Kallis klient, 
Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie 
hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest. 
Meie soovitus teile: 
Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud 
häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku 
visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist. 
Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga! 
Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud 
originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi. 
 

Rike? See saab kõrvaldatud! 
Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbrid riikide kaupa. 

Järgnevate andmete edastamisega saate 
oma probleemi lahendamist veelgi 
kiirendada. 
Palun edastage meile järgnev info: Seadme tüübisildi näide 
1. Oma täpne aadress ja telefoninumber 
2. Täpne probleemi kirjeldus 
3. Ostukuupäev 
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt 
5. Tootmiskuupäev (FD-number) 

tüübisildilt 

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus 
asub teie seadme tüübisilt.   

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike 
edasimüüjate kaudu müüdud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks. 
Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes 
riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele. 
 
Garantii tingimused 
Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus 
seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme 
edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest 
teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi. 
 
 



EST Eesti / Estonia 
 

TEENINDUSKESKUSED 

Tallinn

Tel 627 8730
GSM 512 6655

teenindus@simson.ee
 

Tartu
Aleksandri 6
Tel 734 4299
Tel 734 4337

GSM 5669 7843
 

Pärnu
Laine 4

Tel 442 7231
GSM 5661 2104

 
Võru
Oja 1

Tel 782 1461
 

Viljandi
Männimäe tee 4

Tel 433 6644
 

Kuressaare
Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva
Tallinna mnt 6A
Tel 356 0708

GSM 5625 3020

Türi 5


