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Õnnitleme teid uue BOSCHi seadme ostu puhul.
Selle ostuga olete langetanud valiku 
tänapäevase ja kvaliteetse kodumasina kasuks.
Lisateavet meie toodete kohta leiate meie 
veebilehelt internetis.

See seade on ette nähtud koduses majapidamises 
või sarnastes kasutuskohtades normaalsete 
toidukoguste valmistamiseks ega ole mõeldud 
kasutamiseks ettevõtluses. Seadet võib lisaks 
koduköögile kasutada ka näiteks kontorites, 
kauplustes ja väikefirmades personalile mõeldud 
köökides või väikestes majutuskohtades 
(pansionaatides, väikehotellides), kus külastajad 
kasutavad seda vaid enda tarbeks.
Kasutage seadet kodusel toiduvalmistamisel 
normaalsete toidukoguste töötlemiseks.
Ärge ületage juhendis toodud maksimumkoguseid.
Lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi ja 
hoidke kindlas kohas alles.
Kui käesolevas juhendis toodud kasutusjuhiseid ei 
järgita, ei vastuta tootja seadme väärkasutamisest 
tulenevate kahjude eest.
Kui annate seadme edasi uuele kasutajale, andke 
kaasa ka see kasutusjuhend.
See seade on hooldusvaba.
Käesolev kasutusjuhend kehtib mitme eri mudeli 
kohta (vt mudelite ülevaadet, joonis ).

Kasutusohutus
Üldised ohutusnõuded

 Elektrilöögi oht!
Ühendage seade ainult tüübisildil toodud näitajatele 
vastava vooluvõrguga. Ärge kasutage seadet mingit 
muud tüüpi toitevooluga. Kasutage seadet ainult 
siseruumides.
Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või seade 
ise on vigastunud.
Hoidke lapsed seadmest ohutus kauguses. Füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete puuetega isikud ning 
täiskasvanud ja lapsed, kellel puuduvad teadmised 
ja kogemused antud seadme kasutamiseks, ei tohi 
seda seadet kasutada turvalisuse eest vastutava 
kompetentse isiku järelevalveta või juhendamiseta.
Pärast seadme kasutamist, enne seadme 
puhastamist, kui jätate seadme järelevalveta ja juhul, 
kui seadme töös esineb häire, eemaldage toitepistik 
alati pistikupesast.
Ärge jätke töötavat seadet kunagi järelevalveta.
Ärge tõmmake juhet üle teravate servade ega 
kuumade pindade. Kui seadme toitejuhe vigastub, 
peab selle laskma ohutuse tagamiseks tootjal, tootja 
poolt volitatud hooldusteeninduses või samaväärse 
kvalifikatsiooniga spetsialistil viivitamatult uuega 
asendada. Seadet tohib remontida ainult volitatud  
hooldusteenindus.

Ohutusnõuded selle seadme kasutamisel
Ärge pange käsi kunagi seadme pöörlevate osade 
lähedusse.
Kasutusohutuse tagamiseks tohib seadet kasutada 
vaid tingimusel, et kõik ajamid, mida hetkel ei 
kasutata, on kaitsekatetega (4, 7) kaetud.
Ärge muutke ajamitega pööratava osa asendit siis, 
kui seade on sisse lülitatud. Oodake seni, kuni ajam 
on seiskunud.
Ärge vahetage lisatarvikuid ega töövahendeid enne, 
kui ajam on täielikult seiskunud – kui seade välja 
lülitatakse, jätkab ajam veel veidi aega pöörlemist.
Ärge kastke põhiseadet kunagi vette ega pange seda 
voolava vee alla.
Kasutage seadet ainult koos originaalvarustusse 
kuuluvate osadega.
Lisavarustuse kasutamisel järgige nendega 
kaasasolevates kasutusjuhendites toodud juhiseid.
Kasutage ainult üht töövahendit või lisatarvikut 
korraga.
Lülitage seade sisse ja välja alati ainult pöördlülitiga.
Kui esineb elektrikatkestus, jääb seade sisselülitatuks 
ja hakkab uuesti tööle kohe, kui elektritoide taastub.
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Seadme ülevaade 
Palun vaadake joonistega lehekülgi. 
Joonis 
Põhiseade
1 Vabastusnupp
2 Pööratav ajamitega osa 

(vt osa „Tööasendid“)
3 Pöördlüliti 

 = väljalülitus 
/P = parkimislülitus 

Hoidke pöördlülitit selles asendis, kuni ajam 
seiskub; töövahend on pööramisasendis. Kui ajam 
ei liigu, on pööramisasend juba saavutatud. 
Astmed 1–4 = töökiirus: 
1 = väiksem kiirus – aeglane, 
4 = suurim kiirus – kiire. 
Kui esineb elektrikatkestus, jääb seade 
sisselülitatuks ja hakkab uuesti tööle kohe, kui 
elektritoide taastub.

4 Ajami kaitsekate 
Ajami katte eemaldamiseks keerake seda seni, 
kuni see tuleb kinnitusest lahti.

5 Ajam: 
- lõikur-riivija jaoks*

   - tsitrusepressi jaoks* 
- viljaveski jaoks*

   Kui te ajamit ei kasuta, pange sellele kate peale. 
6 Ajam:
  - töövahendite (tainakonksu, segamis- ja 

vahustusvispli) jaoks
  - jäätisemasina segamisvispli jaoks*
  - alla- või üleskeeratult hakklihamasina jaoks*
7 Kannmikseri ajami kaitsekate
8 Ajam:
  - kannmikseri jaoks
  - multilõikuri jaoks 

Kui te ajamit ei kasuta, pange sellele kate peale.
9 Juhtmehoidik (joonis ) 

MUM 44.. : Kerige juhe ümber kerimisaluse. 
MUM 46../48.. : Pange juhe hoiule toitejuhtme 
hoiukohta.

Segamisnõu ja selle osad
10 Segamisnõu
11 Kaas

Töövahendid
12 Segamisvispel
13 Vahustusvispel
14 Ajami kattega tainakonks

Kannmikser
15 Sokkel
16 Teradega osa

17 Tihendrõngas
18 Mikserikann
19 Kaas
20 Lehter

*Kui kirjeldatud lisatarvikuid ei ole seadmega 
standardkomplektis kaasas, saate need osta eraldi 
juurde meie edasimüüjatelt või hooldusteenindusest.

Tööasendid           

 Tähelepanu!
Enne köögikombaini kasutamist kinnitage lisatarvik 
või töövahend korralikult õige ajami külge ja pange 
õigesse tööasendisse, järgides alltoodud tabelis 
olevaid juhiseid.
Seadme pööratav ajamitega osa peab olema igasse 
tööasendisse korralikult fikseeritud.

Seadme panek tööasendisse:          Joonis

• Vajutage vabastusnuppu ja pange pööratav osa 
soovitud asendisse.
• Keerake pööratavat osa seni, kuni see vajalikku 

asendisse fikseerub.

Asend 

Tainakonksu, vahustus- ja segamisvispli 
kinnitamiseks ja eemaldamiseks

Suurema koguse koostisainete 
lisamiseks
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Kasutamine
 Vigastuste oht!

Ärge pange toitepistikut pistikupessa enne, kui kõik
ettevalmistused seadme kasutamiseks on tehtud.

 Tähelepanu!
Ärge pange seadet tööle, kui kasutatav lisatarvik või 
töövahend ei ole õiges tööasendis.
Ärge pange seadet tühjalt tööle.
Hoidke seadet ja lisatarvikuid soojusallikatest eemal. 
Seadme osad ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus. 

• Enne köögikombaini ja kõigi kaasasolevate osade 
esmakordset kasutamist puhastage need korralikult 
ära; vt osa “Puhastamine ja hooldus”.

Ettevalmistused
• Paigutage põhiseade siledale puhtale aluspinnale.
• Kerige toitejuhe lahti/tõmmake vajalikus pikkuses 

välja (joonis ).
• Pange toitejuhtme pistik pistikupessa.

Segamis- ja vahustusvispel ning 
tainakonks
Joonis 
Segamisvispel (a) 
Vedelate tainaste segamiseks, nt koogitaina 
valmistamiseks.

Vahustusvispel (b):
Munavalgete, vahukoore ja vedelate  
tainaste, nt biskviittaina vahustamiseks.
Ajami kattega (d) tainakonks (c)
Tihke taina sõtkumiseks ja selliste ainete 
sissesegamiseks, mida pole vaja  
peenestada (nt rosinad, šokolaadilaastud jm).

Pöörlevad töövahendid on ohtlikud! Vigastuste 
oht!
Ärge pistke sõrmi seadme töötamise ajal kunagi 
segamisnõusse.
Ärge vahetage töövahendeid enne, kui ajam on 
täielikult seiskunud – kui seade välja lülitatakse, 
jätkab ajam veel veidi aega pöörlemist.
Seadet tohib kasutada vaid tingimusel, et kõik ajamid, 
mida hetkel ei kasutata, on kaitsekatetega kaetud.

• Keerake pöördlüliti asendisse  ja hoidke selles 
asendis, kuni ajam seiskub. 
Märkus: 
Kui ajam ei liigu, on pööramisasend juba 
saavutatud.

• Vajutage vabastusnuppu ja pange pööratav osa 
asendisse 6 (vt tabelit).

• Pange segamisnõu oma kohale. Selleks tuleb 
segamisnõu põhi paigutada põhiseadme alusel 
olevasse süvendisse.

• Valmistusmeetodist sõltuvalt pange tainakonks, 
segamis- või vahustusvispel ajamisse ja 
kontrollige, kas see fikseerus kohale. Kui kasutate 
tainakonksu, keerake selle küljes olevat katet seni, 
kuni tainakonksu saab ajamis kohale fikseerida. 

• Pange koostisained segamisnõusse.
• Vajutage vabastusnuppu ja pange pööratav osa 

asendisse 1 (vt tabelit).
• Pange kaas kausile peale.
• Valige pöördlülitiga sobiv kiirusaste.

Koostisainete lisamine
• Lülitage seade pöördlülitiga välja.
• Keerake pöördlüliti asendisse P ja hoidke selles 

asendis, kuni ajam seiskub.
• Võtke kaas ära.
• Vajutage vabastusnuppu ja pange pööratav osa 

asendisse 7 (vt tabelit).
• Lisage vajalikud ained
või
• lisage koostisained kaanes oleva täiteava kaudu.

Pärast seadme kasutamist 
• Lülitage seade pöördlülitiga välja.
• Keerake pöördlüliti asendisse P ja hoidke selles 

asendis, kuni ajam seiskub.
• Võtke pistik pistikupesast välja.
• Võtke kaas ära.
• Vajutage vabastusnuppu ja pange pööratav osa 

asendisse 6 (vt tabelit).
• Võtke töövahend ajamist välja.
• Eemaldage segamisnõu.
• Puhastage kõik osad ära, vt osa “Puhastamine ja 

hooldus”.

Kannmikser                                    Joonis 

 Pöörlev ajam ja teravad terad on ohtlikud – 
vigastuste oht!
Ärge pistke sõrmi kunagi põhiseadmele paigaldatud 
mikserikannu!
Ärge eemaldage ega paigaldage kannmikserit 
enne, kui ajam on täielikult seiskunud. Kasutage 
kannmikserit ainult siis, kui see on täielikult kokku 
pandud ja kannul on kaas peal.

 Põletuste oht!
Kui segate kuumi vedelikke, väljub aur kannust 
kaanes oleva lehtri kaudu. Kannu võib valada 
maksimaalselt 0,5 liitrit kuuma või vahutavat 
vedelikku.

Hoiatus!
Ärge töödelge kannmikseriga sügavkülmutatud 
toiduaineid (v.a jääkuubikud) – kannmikser võib viga 
saada.
Ärge pange kannmikserit tühjalt tööle.
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Hoiatus!
Kui mikserdate vedelikke klaasist mikserikannus: 
suurim lubatud töökiirus on kiirusaste 3.
Kannu võib valada maksimaalselt 0,5 liitrit kuuma või 
vahutavat vedelikku.

• Vajutage vabastusnuppu ja pange seadme pööratav 
ajamitega osa asendisse 3 (vt tabelit).

• Eemaldage kannmikseri ajami kate.• Pange 
mikserikann ajamile (kannu soklil olev tähis kohakuti 
seadmel oleva tähisega) ja keerake vastupäeva 
lõpuni kinni (joonis -4/5).

• Pange koostisained mikserikannu.
   Maksimaalne vedelikukogus plastkannus = 1 liiter, 

klaaskannus = 0,75 liitrit; maksimaalne vahutava 
või kuuma vedeliku kogus = 0,5 liitrit; tahkete 
koostisainete optimaalne töödeldav kogus = 50–100 g.

• Pange kaas kannule peale ja vajutage tugevalt 
kinni.

   Seadme töötamise ajal hoidke kaant alati ühe 
käega kinni. Ärge hoidke seejuures kätt täiteava 
peal!

• Valige pöördlülitiga sobiv kiirusaste.

Koostisainete lisamine                     Joonis -6
• Lülitage seade pöördlülitiga välja.
• Keerake pöördlüliti asendisse P ja hoidke selles 

asendis, kuni ajam seiskub.
• Võtke kaas ära.
• Vajutage vabastusnuppu ja pange pööratav osa 

asendisse 7 (vt tabelit).
• Lisage vajalikud ained
või
• lisage koostisained kaanes oleva täiteava kaudu. 

Pärast seadme kasutamist                 
• Lülitage seade pöördlülitiga välja.
• Võtke pistik pistikupesast välja.
• Keerake kannmikserit päripäeva ja võtke ajamilt ära.
Nõuanne
Kannmikserit on soovitatav puhastada kohe 
pärast kasutamist.

Puhastamine ja hooldus
 Tähelepanu!

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid,
seadme pind võib viga saada.

Põhiseadme puhastamine

 Elektrilöögi oht!
Ärge kastke põhiseadet kunagi vette ega pange seda 
voolava vee alla.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

• Võtke pistik pistikupesast välja.
• Pühkige põhiseade niiske lapiga puhtaks.
• Vajadusel kasutage veidi nõudepesuvahendit.
• Seejärel kuivatage põhiseadme puhastatud pinnad 

ära.

Segamisnõu ja töövahendite puhastamine
Kõiki osi võib pesta nõudepesumasinas.
Ärge kiiluge ega toppige plastosi jõuga 
nõudepesumasinasse, kui need sinna hästi ära ei 
mahu – plastosad võivad deformeeruda.

Kannmikseri puhastamine

 Lõiketerad on väga teravad – vigastuste oht!
Ärge puudutage kannmikseri terasid paljaste kätega.

Hoiatus!
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
Kannmikseri teradega osa ei tohi nõudepesumasinas 
pesta. Peske teradega osa ainult voolava vee all.
Nõuanne
Pärast vedelike mikserdamist pole vaja kannmikserit 
puhastamiseks alati tingimata lahti võtta.
Valage põhiseadmele paigaldatud mikserikannu 
veidi vett ja nõudepesuvahendit. Lülitage seade 
mõneks sekundiks tööle (kui seadmel on olemas 
momentlülitus M, siis kasutage seda).
Valage pesulahus välja ja loputage kann puhta veega 
puhtaks.

Kannmikseri lahtivõtmine              Joonis 

• Keerake kannmikseri soklit päripäeva ja eemaldage.
• Keerake kannmikseri teradega osa väljaulatuvatest 

tiivakestest vastupäeva.
  Teradega osa tuleb kannu küljest lahti.
• Võtke teradega osa välja ja eemaldage 

tihendrõngas.
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Kannmikseri kokkupanek              Joonis 

   Vigastuste oht!
Ärge pange kannmikserit kunagi kokku 
põhiseadme peal.

• Pange tihendrõngas teradega osa peale tagasi.
• Pange teradega osa altpoolt kannu sisse.
• Keerake teradega osa kannu sokli abil tugevalt 

kinni.
• Keerake kannu sokkel vastupäeva kinni.

Võimalikud häired
Kui seadme töös esineb häireid, võtke ühendust meie 
hooldusiteenindusega.

Kasutamise näiteid
Vahukoor
100–600 g
• Kasutage vahustusvisplit ja vahustage 
koort 1,5 kuni 4 minutit kiirusastmel 4 (sõltuvalt koore 
kogusest ja omadustest).

Munavalged
1 kuni 8 munavalget
• Kasutage vahustusvisplit ja vahustage 
munavalgeid 4 kuni 6 minutit kiirusastmel 4.

Biskviittainas
Põhiretsept
2 muna
2–3 spl kuuma vett
100 g suhkrut
1 pakk vanillisuhkrut
70 g jahu
70 g maisijahu, vajadusel küpsetuspulbrit
• Segage koostisaineid (v.a jahu ja maisijahu) 
vahustusvispli abil umbes 4–6 minutit kiirusastmel 4, 
kuni segu muutub õhuliseks.
• Keerake pöördlüliti asendisse 2 ja segage umbes 
0,5 kuni 1 minuti jooksul taina hulka lusikatäite kaupa 
sõelutud jahu ja maisijahu.
Maksimumkogus: 2 x põhiretsepti kogused

Keeksitainas
Põhiretsept
3–4 muna
200–250 g suhkrut
Näputäis soola
1 pakk vanillisuhkrut või poole sidruni koor
200–250 g võid (toasooja)
500 g jahu
1 pakk küpsetuspulbrit

125 ml piima
• Segage kõiki koostisaineid segamisvispliga umbes 
pool minutit kiirusastmel 1, seejärel veel umbes 3–4 
minutit kiirusastmel 3.
Maksimumkogus: 1,5–2 x põhiretsepti kogused

Muretainas
Põhiretsept
125 g võid (toasooja)
100–125 g suhkrut
1 muna
Näputäis soola
Veidi sidrunikoort või vanillisuhkrut
250 g jahu
Vajadusel küpsetuspulbrit
• Segage kõiki koostisaineid segamisvispliga umbes 
pool minutit kiirusastmel 1 (1), seejärel veel umbes 
2–3 minutit kiirusastmel 6 (3).
500 g jahust:
• Segage ja sõtkuge kõiki koostisaineid 
tainakonksuga umbes pool minutit kiirusastmel 1 (1), 
seejärel veel umbes 3–4 minutit kiirusastmel 3 (2).
Maksimumkogus: 2 x põhiretsepti kogused

Pärmitainas
Põhiretsept
500 g jahu
1 muna
80 g rasvainet (toasooja)
80 g suhkrut
200–250 ml leiget piima
25 g värsket pärmi või 1 pakk kuivpärmi
Poole sidruni koor
Näputäis soola
• Segage kõiki koostisaineid tainakonksuga esmalt 
umbes pool minutit kiirusastmel 1, seejärel veel 
umbes 3–6 minutit kiirusastmel 3 (2).
Maksimumkogus: 1,5 x põhiretsepti kogused

Majonees
2 muna
2 tl sinepit
250 ml õli
2 spl sidrunimahla või äädikat
Näputäis soola
Näputäis suhkrut
Kõik koostisained peavad olema samal temperatuuril.
• Segage kõiki koostisaineid (välja arvatud õli) 
kannmikseris mõned sekundid kiirusastmel 3 (2) või 
4 (3).
• Lülitage kannmikser kiirusastmele 7 (4) ja valage 
õli aeglaselt lehtri kaudu kannu. Segage, kuni tekib 
ühtlane majonees.
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Lisatarvikud/lisavarustus
Ülejäänud seadmega kaasasolevate lisatarvikute 
(vt mudelite ülevaadet, joonis ) kasutamiseks 
vajalikud juhised leiate eraldi kasutusjuhenditest.
Täiendavat lisavarustust saab ka eraldi juurde osta.
Mudeli MUM 45.. lisatarvikud sobivad ka mudelitele 
MUM 44../46../48.. .
Joonis 

Plastist segamisnõu (MUZ4KR3)
Segamisnõusse mahub töötlemiseks 1 kg jahu koos 
ülejäänud vajalike koostisainetega.

Roostevabast terasest segamisnõu
(MUZ4ER2)
Segamisnõusse mahub töötlemiseks 1 kg jahu koos 
ülejäänud vajalike koostisainetega.

Kannmikser plastkannuga (MUZ4MX2)
Jookide segamiseks, puu- ja köögiviljade 
püreestamiseks, majoneesi valmistamiseks, 
puuviljade ja pähklite peenestamiseks, jääkuubikute 
purustamiseks.

Kannmikser klaaskannuga (MUZ4MX3)
Jookide segamiseks, puu- ja köögiviljade 
püreestamiseks, majoneesi valmistamiseks, 
puuviljade ja pähklite peenestamiseks, jääkuubikute 
purustamiseks.

Multilõikur (MUZ4MM3)
Ürtide, köögiviljade, õunte ja liha hakkimiseks, 
porgandite, rõigaste ja juustu riivimiseks, pähklite ja 
jahutatud šokolaadi peenestamiseks.

Lõikur-riivija (MUZ4DS3)
Kurkide, kapsa, nuikapsa, rõigaste viilutamiseks; 
porgandite, õunte, selleri, punase peakapsa, juustu 
ja pähklite riivimiseks; kõvade juustude, šokolaadi ja 
pähklite peenestamiseks.

Friikartulite lõikeketas (MUZ45PS1)
Lõikur-riivija MUZ4DS3 jaoks.
Toorestest kartulitest friikartulite lõikamiseks.

Aasia köögiviljade lõikeketas (MUZ45AG1)
Lõikur-riivija MUZ4DS3 jaoks.
Ketas lõikab puu- ja köögiviljad Aasia taimetoitude 
jaoks sobivateks peenteks ribadeks.

Peenestusketas, jäme (MUZ45RS1)
Lõikur-riivija MUZ4DS3 jaoks.
Tooreste kartulite peenestamiseks nt 
kartulipannkookide ja kneedlite jaoks.

Kartulite riivimisketas (MUZ45KP1)
Lõikur-riivija MUZ4DS3 jaoks.
Tooreste kartulite peenestamiseks nt kartulikotlettide 
jaoks, lisaks ka puu- ja köögiviljade jämedaks 
viilutamiseks.

Tsitrusepress (MUZ4ZP1)
Apelsini-, sidruni- ja greipfruudimahla pressimiseks.

Hakklihamasin (MUZ4FW3)
Värske liha peenestamiseks tartari või pikkpoisi 
tarbeks.

Aukudega ketaste komplekt (MUZ45LS1)
Hakklihamasina MUZ4FW3 jaoks.
3 mm ja 6 mm aukudega kettad peenema (pasteet, 
leivamäärded) ja jämedama (vorstid) tulemuse 
saavutamiseks.

Tainapritsi komplekt (MUZ45SV1)
Hakklihamasina MUZ4FW3 jaoks.
Kaasas metallšabloon 4 erineva kujuga küpsiste 
tegemiseks.

Riivimisseade (MUZ45KP1)
Hakklihamasina MUZ4FW3 jaoks.
Pähklite, mandlite ja jahutatud šokolaadi riivimiseks 
ning riivsaia ja -leiva valmistamiseks.

Marjapress (MUZ45FV1)
Hakklihamasina MUZ4FW3 jaoks.
Marjadest (v.a vaarikad), tomatitest ja 
kibuvitsamarjadest püree pressimiseks. 
Samal ajal kõrvaldab nt sõstardest varred ja 
seemned.

Lisatarvikute hoidik (MUZ4ZT1)
Panipaik tainakonksu, segamis- ja vahustusvispli, 
viilutus-, riivimis- ja peenestusketta hoidmiseks.
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Jäätmekäitlus A
See seade on märgistatud vastavalt elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmeid (tähiseks WEEE 
– Waste Electrical and Electronic Equipment) 
käsitlevale Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ. See 
direktiiv reguleerib kasutatud seadmete tagastamise 
ja taastöötlemise korda kogu Euroopa Liidus.
Uusimat jäätmekäitlust puudutavat teavet saate 
kodumasinate müüjatelt või kohaliku omavalitsuse 
vastava valdkonna töötajalt.

Garantii tingimused 

Sellele seadmele antava garantii täpsed tingimused 
määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, 
kus seadet müüakse. Täpsemat teavet garantii 
tingimuste kohta saate seadme müüjalt, kellelt te 
oma seadme ostsite. Garantiinõuete esitamisel peab 
kehtiva garantii tõendamiseks esitama müügiarve või 
ostukviitungi.

Jäetakse õigus muudatusteks.

Viljaveski terasest jahvatusmehhanismiga
(MUZ4GM3)
Kõikide teraviljade (välja arvatud mais), aga 
ka õliseemnete, kuivatatud seente ja ürtide 
jahvatamiseks.

Jäätisemasin (MUZ4EB1)
Korraga kuni 550 g jäätise valmistamiseks (ühe 
valmistustsükliga üks kausitäis).
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Kallis klient, 

Meie hooldusteenindus on alati teie käeulatuses, sõltumata teie elukohast. 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: 

1. Oma täpne aadress ja telefoninumber
2. Täpne probleemi kirjeldus
3. Ostukuupäev
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt
5. Valmistusnumber (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.

Seadme tüübisildi näide

Garantii tingimused
 



EST Eesti / Estonia 
 

TEENINDUSKESKUSED 

Tallinn
Raua 55

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




