
5KSM125, 5KSM175PS
5K45SS, 5KSM45
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ЧАСТИ И ФУНКЦИИ 
ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ

Моторна глава

Главина за аксесоари

Лостче 
за контрол

на скоростта  

Винт за регулиране
на нивото на
бъркалката 

(не е показан)

Закрепващ винт

на моторната глава

(не е показано)

Вал на бъркалката

Купа**

Плоча за закрепване на купата 

* Включена при определени модели. Налична е и като допълнителен аксесоар. 
** Дизайна и материала на купата зависят от конкретния модел стоящ миксер.
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Защитен капак*

Телена бъркалка

3l. купа от неръждаема стомана*

Кука за тесто

Плоска бъркалка Flex Edge бъркалка*
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ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
При използване на електрически уреди, винаги трябва да 
бъдат спазвани основни предпазни мерки, включително 
следните:

1. Прочетете всички инструкции.
2.  За да избегнете риск от токов удар, не поставяйте стоящия

миксер във вода или други течности.
3.  Когато не използвате стоящия миксер, при почистване или при

слагане и махане на части, винаги го изключвайте от контакта.
4. Никога не оставяйте стоящия миксер без надзор, когато работи.

W10863290B_01_EN_v03.indd   7 5/17/16   10:34 AM

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Вашата безопасност и тази на останалите лица е много важна
Предоставили сме много важни съобщения за безопасност в това упътване и на вашият 
уред. Винаги четете и спазвайте всички съобщения за безопасност.

Това е символа за сигнал за безопасност.  
Този символ ви предупреждава относно потенциални опасности, които 
могат да убият или наранят, вас или други лица.

Всички съобщения за безопасност ще следват символа за безопасност и 
една от думите „ОПАСНО“ или „ВНИМАНИЕ“. Тези думи значат:

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ

Може да бъдете  убити или сериозно 
наранени ако веднага не  спазите 
указанията.

Всички съобщения за безопасност ще ви посочат, каква е потенциалната опасност, 
как да намалите вероятността за нараняване и какво може да се случи, ако не се 
спазват инструкциите за безопасност.

Може да бъдете  убити или сериозно наранени, 
ако не спазите указанията.
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5. Този уред може да бъде използван от деца над 8г., хора с намалени 
физически, сетивни и умствени способности или такива без опит, 
само ако са наблюдавани или инструктирани за употребата на уреда 
и разбират възможните опасности.  Децата не трябва да си играят с 
уреда. Почистване на уреда, не трябва да се извършва от деца без 
надзор.

6.  Избягвайте контакта с движещи се части. Дръжте косата си, ръцете 
си, облеклото си, както и кухненските принадлежности с които 
работите, далеч от бъркалката в процес на работа, за да намалите 
риска от нараняване и/или повреда на стоящия мисер.

7.  Не използвайте стоящия миксер с повреден кабел или щепсел, или 
след като е падал бил е повреден, или е показал дефект. Върнете 
уреда в най-близкия оторизиран сервизен център, където ще бъдат 
отстранени всички повреди.

8.  Употребата на аксесоари, които не са препоръчани или не се 
продават от KitchenAid може да предизвика пожар, токов удар или 
травми.

9. Не използвайте стоящия миксер на открито.
10.  Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот.
11.  Отстранете всички видове бъркалки от стоящия миксер преди да ги 

измиете.  

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
Този продукт е предназначен само за домашна 

употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

W10863290B_01_EN_v03.indd   8 5/17/16   10:34 AM



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  |  9

ВНИМАНИЕ

Опасност от токов удар.
Включете в заземен контакт.
Не махайте заземяващия зъб на 
щепсела.
Не използвайте адаптер.
Не използвайте разклонител.
Неспазването на тези инструкции 
може да доведе до, смърт, токов удар 
или пожар.

Мощност:  
300 Watts за модели 5KSM125 
и 5KSM175PS 
275 Watts за модели 5K45SS  
и 5KSM45

Волтаж: 220-240 V 

Честота: 50-60 Hz

БЕЛЕЖКА: Ако щепсела не съвпада с 
контакта, моля да се свържете с 
квалифицира електротехник. В никакъв 
случай не модифицирайте щепсела.

Не използвайте адаптер.
Не използвайте разклонител. Ако кабела 
на уреда е къс, моля обърнете се към 
квалифициран електротехник да ви 
инсталира заземен контакт в близост до 
мястото, където използвате уреда.

ИЗХВЪЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Различните части от опаковката трябва да 
бъдат изхвърляни отговорно и в пълно 
съответствие с предписанията на местните 
власти, управляващи изхвърлянето на 
отпадъци.

Бракуване на уреда
- Този уред е маркиран в съответствие с
европейската директива 2012/19/EU,
Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
- Като се уверите, че уреда е изхвърлен по
правилен начин, вие помагате да се
избегне евентуално негативно влияние
върху околната среда и човешкото здраве,
които в други случаи биха могли да бъдат
причинени при неправилно изхвърляне
на уреда.

Този символ отбелязан на уреда или 

на приложената му документация, 
показва че уреда не трябва да се третира 
като отпадък от домакинска дейност, а 
трябва да бъде предаден в специализиран 
център за рециклиране на електрически и 
електронни уреди.

За по-подробна информация за 
третирането, възстановяването и 
рециклирането на този продукт, моля, 
свържете се с местния градски офис, 
службата за изхвърляне на отпадъци или 
с магазина, от който сте закупили 
продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
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Изхвърляне на опаковките 
Опаковките са 100% рециклируеми и са 
маркирани със знака за рециклиране.
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Всички скорости имат функцията Soft Start, която автоматично стартира разбиването на 
ниска скорост, за да се избегне пръскане или разпиляване. След това скоростта бързо 
достига зададената стойност за оптималнa производителност.

БЕЛЕЖКА: Лостчето за контрола на скоростта може да бъде поставено между скоростите 
изброени в горната таблица, за да изберете скорости 3, 5, 7 и 9, ако е нужна по-фина 
настройка. Не надвишавайте скорост 2, когато приготвяте тесто с мая, тъй като това може да 
доведе до повреда на стоящия мискер.

УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР
КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА

СКОРОСТ ДЕЙСТВИЕ АКСЕСОАР ОПИСАНИЕ
1 РАЗБЪРКВАНЕ За бавно разбъркване, комбиниране, смачкване и за 

начало на всички смесителни процедури. 
Използвайте за да добавяте брашно и сухи съставки 
към тесто или да добавите течности към сухите 
съставки. Да не се използва скорост 1, за да се 
смесват или месят теста с мая.

2 БАВНО 
СМЕСВАНЕ

За бавно смесване, смачкване или по-бързо 
разбъркване. Използвайте за смесване и месене 
на теста с мая, тежки теста или смеси за 
бонбони. За смачкване на картофи и други 
зеленчуци, добавяне на твърди мазнини към 
брашно и смесване на леки теста.  

4 РАЗБЪРКВАНЕ, 
РАЗБИВАНЕ

За разбъркване на полу-тежки теста, като 
такива за бисквити. Използвайте за да 
смесите захар и мазнина или за да добавите 
захар към белтъци за целувки. Средна скорост 
за кейк смеси. 

6 РАЗБИВАНЕ, 
МИКСИРАНЕ

За средно бързо разбиване (правене на 
сметана) или разбъркване. 

Използвайте за да завършите разбиването на 
тесто за торта или други теста.   

8 БЪРЗО  
РАЗБИВАНЕ, 
МИКСИРАНЕ

За разбиване на сметана, белтъци и 
варени глазури.

10 БЪРЗО  
МИКСИРАНЕ

За разбиване на малки количества 
сметана, белтъци или за финално 
смесване на пюрирани картофи.
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Поставете купата на плочата за закрепване. 
Завъртете внимателно купата по посока на 
часовниковата стрелка.

4
Сваляне на купата: Повторете стъпки 1 
и 2. Завъртете внимателно купата по 
посока обратна на часовниковата стрелка.

АКСЕСОАР УПОТРЕБА
Плоска бъркалка и   
Flex Edge бъркалка*  
за нормални и тежки/
плътни смеси:

Торти, сметанови глазури,  бонбони, 
курабии, тесто за пай, бисквити, руло 
Стефани, намачкване на картофи.

Телена бъркалка за   
смеси, за които е нужно 
добавянето на въздух:

Яйца, белтъци, заквасена сметана 
или такава за разбиване,  варени 
глазури, пандишпан,  майонеза, 
определени видове бонбони.

Кука за тесто, за 
смесване и месене на 
теста с мая:

Хляб,  рула,  тесто за пица,  кифли.

* Включена при определени модели. Налична е и като допълнителен аксесоар.

ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ НА КУПАТА

УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР 
АКСЕСОАРИ

W10863290B_01_EN_v03.indd   11 5/17/16   10:34 AM

1 За да поставите купата: Поставете 
лостчето за контрол на скоростта на "0". 
Изключете стоящия миксер.

2
Задръжте лостчето за заключване в 
позиция "Отключено" и наведете 
моторната глава назад.

3
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* Включена при определени модели. Налична е и като допълнителен аксесоар.

1

За да  вдигнете моторната глава:  
Натиснете лостчето за заключване в 
позиция          и вдигнете моторната 
глава. След като вдигнете моторната 
глава докрай, лостчето ще се върне в 
позиция       за да държи главата 
вдигната.

2

За да свалите моторната глава: 
Натиснете лостчето за заключване в 
позиция       и внимателно свалете 
моторната глава. Лостчето за заключване 
автоматично ще се върне в позиция     .  
Преди да започнете работа проверете дали 
моторната глава е заключена, като се 
опитате леко да я повдигнете.

УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР 
ВДИГАНЕ/СВАЛЯНЕ НА МОТОРНАТА ГЛАВА

БЕЛЕЖКА: Моторната глава трябва да е винаги в позиция     когато ползвате стоящия миксер.

ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ НА ПЛОСКАТА БЪРКАЛКА,FLEX EDGE 
БЪРКАЛКАТА*, ТЕЛЕНАТА БЪРКАЛА ИЛИ КУКАТА ЗА ТЕСТО

За да поставите бъркалка: Преместете 
контрола на скоростта на "0" и извадете 
щепсела от контакта.

W10863290B_01_EN_v03.indd   12 5/17/16   10:34 AM

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване

Извадете щепсела от контакта преди да 
докосвате бъркалките.

Неспазването на тази инструкция може да 
доведе до счупени кости, порязвания и 
охлузвания.

1
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УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР

4

Сваляне на бъркалка: Поворете 
стъпки 1 и 2. Натиснете бъркалката 
нагоре доколкото е възможно и я 
завъртете наляво.  След това дръпнете 
я от вала.

3
Плъзнете бъркалката върху вала и я 
натиснете нагоре, доколкото е възможно. 
След това я завъртете надясно, като я 
закачите на щифта на вала.

W10863290B_01_EN_v03.indd   13 5/17/16   10:34 AM

2
Задръжте лостчето за заключване в 
позиция       и наклонете моторната глава 
назад.
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ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ НА ЗАЩИТНИЯ КАПАК*

1

За да поставите защитния капак: 
Поставете лостчето за контрол на скоростта 
на "0". Изключете миксера от  контакта. 
Поставете избрания от вас аксесоар.  Виж. 
раздел Поставяне/Сваляне на плоската 
бъркалка, Flex Edge бъркалката* и т.н. стр.12

2

Плъзнете защитния капак върху купата 
от предната страна на стоящия миксер. 
Уверете се че е центриран. Долния ръб 
на защитния капак трябва да влезе в 
купата.

* Включена при определени модели. Налична е и като допълнителен аксесоар.

УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР 
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ КУПАТА И БЪРКАЛКАТА

2

Вдигнете моторната глава. Леко завъртете 
винта по посока срещу часовниковата 
стрелка (наляво) за да повдигнете и по 
посока на часовниковата стрелка (надясно) 
за да свалите плоската бъркалка. Правете 
настройките с прикрепена плоска бъркалка. 
Ако пренавиете винта е възможно 
моторната глава да не се заключва в една от 
двете позиции.

Вашият стоящ миксер е настроен от производителя така, че бъркалката да е възможно най-
близо до дъното на купата. Ако по някаква причина плоската бъркалка удря по дъното на 
купата или е твърде далеч от него, можете лесно да настроите сами това разстояние.

БЕЛЕЖКА: При правилна настройка, плоската бъркалка няма да докосва дъното или 
стените на купата. Ако плоската или телената бъркалка удрят по дъното, това може да 
увреди тяхното покритие или да изкриви и износи части от телената бъркалка.
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1
Поставете лостчето за контрол на 
скоростта  в позиция "0". Изключете 
стоящия миксер от контакта.
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УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР

3
За да свалите защитния капак:  Поставете 
лостчето за контрол на скоростта на "0". 
Изключете миксера от  контакта.

4
Повдигнете предната част на защитния 
капак, тка че да се освободи от ръба на 
купата и го изтеглете напред. Свалете 
бъркалката и купата.

УПОТРЕБА НА ЗАЩИТНИЯ КАПАК*

1

За най-добри резултати завъртете 
защитния капак, така че моторната 
глава да покрива U-образната пролука 
на капака. Улея за наливане ще се падне 
от дясната страна на главината за 
аксесоари, ако стоите пред миксера.

Добавете съставките в купата през улея 
за наливане на защитния капак.

Използвайте защитния капак за да избегнете разпиляване извън купата, когато разбивате, 
както и удобно и лесно да прибавяте съставки по време на работа на миксера.

* Включен при определени модели. Наличен е и като допълнителен аксесоар.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KitchenAid предлага широка гама от допълнителни аксесоари като, месомелачка, уред за 
прясна паста и други. Те се поставят на главината за аксесоари, както е показано тук.

2
Освободете капачката на главината за 
аксесоари, като завъртите прикрепващия 
винт обратно на часовниковата стрелка. 
Махнете капачката.

УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛА НА СКОРОСТТА

1

Включете стоящия миксер в подходящ 
контакт. Винаги поставяйте лостчето за 
контрол на скоростта на най-ниската скорост 
за разбиване, като постепенно увеличавайте 
скоростта за да избегнете разплискване. Виж. 
табл. за контрол на скоростта.

2

Не остъргвайте стените на купата, докато 
миксера работи. Купата и бъркалките са 
направени така, че да осигурят отлично 
смесване. Обирането залепналите 
съставки от купата веднъж или два пъти 
по време на разбиване обикновено е 
достатъчно.

БЕЛЕЖКА: Стоящият миксер може да се загрее при употреба. При по-големи обеми от смеси 
и продължително време на работа горната част на уреда може да стане гореща. Това е 
нормално.
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1
За да поставите аксесоар:  Поставете 
лостчето за контрол на скоростта на "0". 
Изключете миксера от  контакта.
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УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР

3

Поставете гнездото за прикрепяне на 
аксесоара в главината за аксесоари, 
като се уверите че то пасва във 
квадратния отвор на главината. Може 
да се наложи леко да завъртите 
аксесоара докато се захване. След като е 
в правилната позиция щифта на 
аксесоара ще съвпадне с прореза в 
пръстена на главината за аксесоари.

4

Стегнете закрепващия винт, като го 
завъртите по посока на часовниковата 
стрелка, докато аксесоара е здраво 
прикрепен към миксера.

5    Включете в подходящ контакт. 6 
За да свалите аксесоара:Поставете лостчето 
за контрол на скоростта на "0". Изключете 
миксера от  контакта.
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Сложете белтъци със стайна температура в суха и чиста купа. Поставете купата и телената бъркалка 
на миксера. За да избегнете разплискване, постепенно увеличавайте скоростта до желаната от вас и 
разбивайте белтъците до желаната от вас степен. 
КОЛИЧЕСТВО  

1 белтък 

2 или повече белтъци 

СКОРОСТ 

ПОСТЕПЕННО ДО 10 

ПОСТЕПЕННО ДО 8

Степени на разбиване
С вашия KitchenAid стоящ миксер,  белтъците ще се разбият бързо. Избягвайте прекомерно 
разбиване.

БИТА СМЕТАНА
Изсипете охладена сметана за разбиване в охладената купа. Закрепете купата и сложете 
телената бъркалка. За да избегнете разплискване увеличавайте постепенно скоростта до желаното 
ниво за да постигнете желаната степен на разбиване на сметаната.

СКОРОСТ 

ПОСТЕПЕННО ДО 10 

ПОСТЕПЕННО ДО 8

КОЛИЧЕСТВО

по-малко от 200 ml (3/4 чаша) 

повече от     200 ml (3/4 чаша) 

Степени на разбиване
Наблюдавайте внимателно сметаната по време на разбиването. Тъй като вашия KitchenAid 
стоящ миксер разбива много бързо, между отделните степени на разбиване има само 
няколко секунди.

СЪВЕТИ ЗА ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ          
ЯЙЧЕНИ БЕЛТЪЦИ

УПОТРЕБА НА СТОЯЩИЯ МИКСЕР

7
Освободете прикрепящия винт, като го 
завъртите обратно на часовниковата 
стрелка. Завъртете леко аксесоара и го 
дръпнете за да го освободите.

8
Поставете капачката на главината за 
аксесоари. Стегнете прикрепящия винт, 
като го завъртите по часовниковата 
стрелка.

БЕЛЕЖКА:  Вижте инструкциите за употреба на всеки аксесоар за препоръчителните 
настройки на скоростта и времето за работа.
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СЪВЕТИ ЗА РАЗБИВАНЕ

Миксове за торта
Когато приготвяте готови пакетирани 
миксове за торта, използвайте скорост 4 за 
средно разбиване и скорост 6 за бързо 
разбиване. За най-добри резултати следвайте 
указанията на опаковката.

Добавяне на ядки, стафиди или сушени/
захаросани плодове
Твърдите съставки трябва да се добавят в 
последните секунди на разбиването 
използвайки скорост 1. Тестото трябва да е 
достатъчно плътно, за да не позволи на 
твърдите съставки да останат на дъното по 
време на печене. Лепкавите плодове е добре 
да се поръсят с брашно, за по-доброто  им 
разпределение в тестото. 

Течни смеси
Смеси които съдържат голям обем от течни 
съставки,  трябва да бъдат разбивани на ниски 
скорости. Може да увеличите скоростта,  
когато сместа стане по-гъста.

Месене на тесто с мая
ВИНАГИ използвайте куката за тесто за да 
разбъркате и месите тесто с мая. 
Използвайте скорост 2. Използването на 
други скорости води до увеличен риск от 
повреда на уреда. 
Когато приготвяте тесто в 4.3л. купа не 
използвайте повече от 900гр. бяло брашно 
или повече от 800гр. пълнозърнесто. 

Когато приготвяте тесто в 4.8л. купа не 
използвайте повече от 1000гр. бяло брашно 
или повече от 800гр. пълнозърнесто. 

СЪВЕТИ ЗА ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ |  19
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Време за разбиване
Вашият KitchenAid стоящ миксер ще 
разбива по-бързо и по-добре от повечето 
електрически миксери. Поради това 
времето за разбиване в много рецепти 
трябва да бъде коригирано за да се избегне 
прекомерно разбиване.

За да определите идеалната консистенция на 
смесите, наблюдавайте внимателно тестото 
или сместа и разбивайте, докато постигнете 
желания им вид, често описван, като "гладко 
и кремообразно". За да изберете правилната 
скорост се обърнете към раздела - "Контрол 
на скоростта".

Добавяне на съставки
Стандартната процедура, която трябва да 
следвате, когато приготвяте повечето 
видове тесто, като такова за торти или 
бисквити, е да добавите:

1/3 от сухите съставки 
1/2 от течните съставки 
1/3 от сухите съставки
1/2 от течните съставки 
1/3 от сухите съставки

Използвайте скорост 1, докато съставките 
се смесят. След това плавно увеличете до 
желаната скорост.

 

 Защитния капак може 
да бъде използван за по-лесно добавяне на 
съставки.

БЕЛЕЖКА: Бъркалката не е достатъчно 
близо до дъното на купата, ако там има 
останали неразбити/несмесени съставки. 
Моля вижте раздел "Разстояние между 
купата и бъркалката".
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2

Купата,  защитния капак*, бялата плоска 
бъркалка,  Flex Edge бъркалката* и бялата 
кука за тесто могат да бъдат почиствани в 
съдомиялна машина. Може да ги почистите 
и с топла вода и препарат за съдове, като ги 
изплакнете добре. Не съхранявайте 
бъркалките върху вала на миксера. 

3

ВАЖНО: Телената бъркалка не може да 
се почиства в съдомиялна машина. 
Почистете с топла вода и препарат за 
съдове, като я изплакнете добре. Не 
съхранявайте бъркалката върху оста на 
миксера. 

* Включена при определени модели. Налична е и като допълнителен аксесоар.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

1

Винаги се уверете че сте изключили стоящия 
миксер от контакта преди да го почистите. 
Почиствайте с мека и влажна кърпа. Не 
използвайте домакински или индустриални 
почистващи препарати. Почиствайте 
редовно вала от остатъци. Не потапяйте във 
вода. 

ВНИМАНИЕ
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Опасност от токов удар.
Включете в заземен контакт.
Не махайте заземяващия зъб на 
щепсела.
Не използвайте адаптер.
Не използвайте разклонител.
Неспазването на тези инструкции 
може да доведе до, смърт, токов удар 
или пожар.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ВНИМАНИЕ
Моля прочетете това преди да се обадите 
в сервиза. 

1. Стоящия миксер може да се затопли при 
употреба. При силно натоварване и при 
дълго време на работа, може да не е 
възможно да докоснете горната част на 
миксера поради загряване. Това е нормално.

2. Възможно е стоящия миксер да отдели 
специфичен мирис, особено когато е нов. 
Това се случва често с електрическите 
мотори.

3. Ако плоската бъркалка удря по дъното на 
купата, спрете миксера. Вижте раздела 
"Разстояние на между бъркалката и купата.

Ако стоящия ви миксер е в неизправност 
или спре да работи, проверете следните 
неща:

• Миксера включен ли е в контакта?
• Работи ли бушона свързан към 

електрическата верига, в която е 
включен миксера? Ако разполагате с 
прекъсвач, уверете се че електрическата 
веригата е затворена.

• Изключете миксера за 10-15 секунди и 
го включете отново. Ако стоящия миксер 
все още не работи, оставете го да се 
охлади за 30мин. преди да го включите 
отново.

• Ако проблема не се дължи на някое от 
гореизброените, моля обърнете се към 
раздел "Гаранция и сервиз". 
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Опасност от токов удар.
Включете в заземен контакт.
Не махайте заземяващия зъб на 
щепсела.
Не използвайте адаптер.
Не използвайте разклонител.
Неспазването на тези инструкции 
може да доведе до, смърт, токов удар 
или пожар.



ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ
KITCHENAID СТОЯЩ МИКСЕР ГАРАНЦИЯ

KITCHENAID НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ ЩЕТИ.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Продължителност на 
гаранцията:

KitchenAid ще 
покрие разходите за:

KitchenAid няма да покрие 
разходите за:

Европа, Среден Изток и 
Африка:  
За модели Artisan  
5KSM125 и 5KSM175PS:  
5 години пълна гаранция от 
датата на покупка.

За модели 5K45SS и 
5KSM45: 2 години пълна 
гаранция от датата на 
покупка.

Резервни части, 
разходите за труд и 
ремонт за 
отстраняване на 
дефекти в 
материалите или 
изработката. Ремонта 
трябва да е извършен 
в оторизиран от 
KitchenAid сервизен 
център.

A. Ремонти на стоящия миксер , 
когато същия е използван за 
дейности различни от 
нормалната домашна употреба 
за приготвяне на храни.

B. Повреди причинени от 
инциденти, промени, неправилна 
употреба, злоупотреба, или 
монтаж / експлоатация, които не 
са в съответствие с местните 
електрически изисквания. 

За Обединеното кралство и Ирландия: 
За всички въпроси или за да намерите най-близкия сервизен център използвайте 
контактите ни по-долу.

БЕЛЕЖКА: Всички сервизни ремонти трябва да се извършват от оторизиран сервизен 
център на KitchenAid.

Contact number for U.K. and Northern Ireland: 
Tollfree number 0800 988 1266 (calls from mobile phones are charged standard 
network rate) or call 0194 260 5504 

Contact number for Ireland: 
Tollfree number +44 (0) 20 8616 5148

E-mail contact for U.K. and Ireland:
Go to www.kitchenaid.co.uk, and click on the link “Contact Us” at the bottom of 
the page.

Address for U.K. and Ireland:                   БЪЛГАРИЯ - тел. 0877 175 203
KitchenAid Europa, Inc.                              Сервиз: service.kitchenaid@kitchenshop.bg
PO BOX 19                                                      Вносител: office@kitchenshop.bg
B-2018 ANTWERP 11
BELGIUM

                                        Телефон за общи въпроси: 

За останалите държави: 
За всички въпроси свързани с продуктите ни, сервизно или следпродажбено 
обслужване, моля да се свържете с вносителя за вашата държава. 

За повече информация, посетете нашия сайт:
www.KitchenAid.co.uk

www.KitchenAid.eu
©2016 Всички права запазени. KITCHENAID и и дзайна на стоящия миксер, са 

запазени търговски марки в САЩ и целия свят.
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