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Kontakt
Aby odnaleźć lokalny dział obsługi klienta,
należy wybrać opcję „Kontakt” w menu „Ustawienia” 17 .
Wybrać kraj z wyświetlanej listy 18 .
Wyświetlone zostaną pełne dane kontaktowe 19 .
17
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DO ZAPAMIĘTANIA

Automatyczne wyłączenie
Thermomix® wyłącza się automatycznie po upływie
15 minut. Przez ostatnie 30 sekund wyświetlany będzie
komunikat o możliwości anulowania automatycznego
wyłączenia urządzenia.

Elektroniczna ochrona silnika

Pierwsze uruchomienie i duże
obciążenia
Podczas pierwszego uruchomienia z urządzenia
Thermomix® może wydostawać się charakterystyczny
zapach. W przypadku poddania silnika dużym
obciążeniom może dojść do jego przegrzania, czemu
towarzyszy charakterystyczny zapach. Może wówczas
dojść do automatycznego zatrzymania urządzenia.
Nie jest to sytuacja groźna dla urządzenia i po ostygnięciu
będzie ono pracować bez zakłóceń.

W przypadku wyłączenia silnika należy:
• Wyjąć z urządzenia naczynie miksujące.
• Usunąć część zawartości naczynia lub dodać wody
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w przepisie.
• Zaczekać około 5 minut (czas stygnięcia).
• Ponownie włożyć naczynie miksujące.
• Sprawdzić, czy wloty powietrza z tyłu urządzenia nie
są zasłonięte.
• Ponownie uruchomić urządzenie.
Jeżeli po upływie czasu stygnięcia komunikat o błędzie
jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z działem
serwisu.
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CZYSZCZENIE

Urządzenie Thermomix®, podobnie jak inne urządzenia i sprzęty kuchenne,
należy myć wraz z akcesoriami – dotyczy to w szczególności noża miksującego,
naczynia miksującego, pokrywy naczynia i uszczelki – zarówno przed
pierwszym użyciem, jak i po każdym kolejnym użyciu.

Mycie naczynia miksującego i jego pokrywy
Wyjąć z Thermomixa® naczynie miksujące i zdemontować nóż miksujący
(zob. strony 14–16).

UWAGA
Niebezpieczeństwo zranienia nożem miksującym
Nie dotykać ostrzy noża miksującego. Są one niezwykle ostre. W czasie
wyjmowania lub wkładania noża miksującego należy przytrzymywać go
za górną krawędź.
Następnie umyć naczynie miksujące wewnątrz i na zewnątrz (bez noża
miksującego) 1 miękką ściereczką i gorącą wodą z dodatkiem środka
czyszczącego, albo w zmywarce do naczyń; w ten sam sposób można umyć
nóż miksujący, kopystkę, motylek, koszyczek, miarkę, pokrywę naczynia
miksującego oraz przystawkę Varoma.
Jeżeli do naczynia miksującego przywarły resztki żywności, należy użyć
specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej.
Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć styki kontaktowe w dolnej
części naczynia miksującego. W razie potrzeby należy je wytrzeć do sucha.
Zalecamy przed czyszczeniem rozłożenie naczynia miksującego, zwłaszcza
jeśli ma być myte w zmywarce do naczyń.

WAŻNE:
Do czyszczenia nie wolno używać zaostrzonych lub ostrych narzędzi,
które mogą uszkodzić elementy T
 hermomixa® i spowodować jego awarię.
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1

Mycie noża miksującego

2

Myjąc nóż pod bieżącą wodą, należy zawsze trzymać go w pozycji pionowej
w sposób pokazany na ilustracji 2 . Dla ułatwienia można posłużyć się szczotką
lub umyć nóż w zmywarce do naczyń.

WAŻNE:
Noża miksującego nie wolno pozostawiać w wodzie, ponieważ może
to doprowadzić do uszkodzenia uszczelnienia, na którym zamontowany
jest nóż.
Należy pamiętać, że pozostawianie noża w brudnym naczyniu miksującym
lub stosowanie agresywnych środków do czyszczenia może spowodować
pojawienie się rdzy. Jest to jednak sytuacja zupełnie nieszkodliwa, nalot
można łatwo usunąć za pomocą szczoteczki lub przy użyciu łagodnego
roztworu z octem.

3

Ponownie ostrożnie zamontować nóż miksujący wraz z uszczelką w naczyniu
miksującym.

Mycie przystawki Varoma
Aby wyczyścić przystawkę Varoma, należy ostrożnie umyć dolną część, wkład
i pokrywę w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego lub w zmywarce
do naczyń. Należy używać w tym celu miękkiej i czystej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących 3 . Należy unikać stosowania przedmiotów
o ostrych krawędziach lub chropowatej powierzchni, ponieważ mogą one
spowodować powstanie rys.

WAŻNE:
Wszystkie części można myć w zmywarce do naczyń. Części wykonane
z plastiku, zwłaszcza pokrywę naczynia miksującego, należy układać
w górnym koszyku zmywarki, aby nie odkształciły się pod wpływem wysokiej temperatury i nacisku przedmiotów umieszczonych powyżej. Niektóre
artykuły spożywcze, jak np. curry, sok z marchwi czy potrawy zawierające
kwas cytrynowy, mogą powodować przebarwienia. W związku z tym
należy je niezwłocznie zmyć z powierzchni pokrywy naczynia miksującego,
uszczelki, kopystki, koszyczka oraz wszystkich części przystawki Varoma.
Inne przebarwienia po czasie znikną same.
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CZYSZCZENIE

Mycie korpusu urządzenia Thermomix®
Przed przystąpieniem do mycia urządzenia należy odłączyć je od źródła
zasilania.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
• Przed przystąpieniem do czyszczenia T
 hermomixa® oraz jeśli ma być ono
nieużywane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
• W trakcie czyszczenia nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Należy uważać, aby woda ani
zanieczyszczenia nie przedostały się do obudowy.
Przetrzeć korpus urządzenia wilgotną, miękką ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym 1 . Nie należy używać dużych ilości wody, aby zapobiec
przedostaniu się wilgoci do wnętrza urządzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące
mycia i czyszczenia
Niektóre plastikowe części mogą się nieznacznie odbarwić, ale nie ma to
żadnego wpływu na ich działanie ani na zdrowie użytkownika.
W przypadku gdy naczynie miksujące wraz nożem miksującym, pokrywą
i miarką jest jedynie lekko zabrudzone, wystarczy na chwilę włączyć obroty,
co pozwoli na ich oczyszczenie. W tym celu należy wlać do naczynia mik
sującego ok. 1 l wody i dodać kilka kropel środka czyszczącego, a następnie
wybrać obroty 5 lub 6 i nacisnąć kilka razy ikonkę obrotów wstecznych .
Następnie dokładnie wypłukać urządzenie wodą. W razie potrzeby dodatkowo
użyć miękkiej ściereczki.
Aby zapewnić lepszą wentylację w czasie przechowywania urządzenia,
nie należy zamykać naczynia miksującego miarką.

UWAGA:
Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku korozji
Dokładnie osuszyć styki kontaktowe po zakończeniu mycia naczynia
miksującego, tak aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć.
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1

WYMIANA SIATKI
OCHRONNEJ
Akcesorium dostępne w wybranych krajach
Wymiana tylnej siatki ochronnej
Przed założeniem siatki ochronnej należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania. Wyjąć kratkę wentylacyjną poprzez uniesienie języczków
zatrzasków 2 . Odsłonięta zostanie tylna część urządzenia ze szczelinami
wentylacyjnymi 3 . Zamocować tylną siatkę ochronną 4 . Pasuje ona idealnie
do szczelin went ylacyjnych 5 . Teraz można z powrotem zamocować kratkę
wentylacyjną. Należy ostrożnie docisnąć ją do zatrzasków aż do zablokowania.
Nie należy uruchamiać urządzenia bez kratki wentylacyjnej 6 . Przy każdym
myciu obudowy Thermomixa®, należy sprawdzić czystość kratki ochronnej.

2

3

5

6

4

Wymiana siatki ochronnej 49

WYMIANA SIATKI OCHRONNEJ

Wymiana dolnej siatki ochronnej
Przed zamocowaniem dolnej siatki ochronnej urządzenie należy odłączyć
od źródła zasilania. Wyjąć naczynie miksujące i przechylić urządzenie w
sposób pokazany na ilustracji 1 . Zlokalizować dolną siatkę ochronną 2 .
Posiada ona wybrzuszenie, które musi być zwrócone w stronę urządzenia 3 .
Ułożyć siatkę ochronną pod górnymi występami, a następnie docisnąć
do momentu, w którym pojawi się trzask oznaczający zablokowanie 4 .
Przed usunięciem siatki ochronnej należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania. Wyjąć naczynie miksujące i pochylić urządzenie w ten sam sposób,
jak w przypadku montażu siatki. Z lewej strony siatki ochronnej znajduje
się języczek. Aby wyjąć siatkę, należy go nacisnąć.

1

4
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UWAGI ZWIĄZANE
Z WŁASNYMI PRZEPISAMI
Przepisy dostępne w książkach kucharskich dołączonych
do Thermomixa® mogą stanowić punkt wyjścia do tworzenia własnych przepisów. Przepisy zawierają instrukcje
przygotowywania potraw krok po kroku, co ułatwia
wprowadzanie własnych modyfikacji.

Kolejność składników

Podczas przygotowywania potraw według własnych
przepisów prosimy przestrzegać kolejności poszczególnych etapów, np. przygotowywania najpierw suchych
składników.

Ważenie składników

Przed rozpoczęciem ważenia pierwszego składnika
należy nacisnąć ikonę wagi , aby wyświetlacz pokazał
wartość 0.000. Teraz można włożyć składnik.
Uwaga: Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnej
pojemności naczynia miksującego i przystawki Varoma.

Ustawianie czasu,
temperatury i obrotów
Najlepsze rezultaty zapewnia przestrzeganie zalecanej
kolejności czynności.

Przykład: Podgrzewanie
Ustawienia: 5 min/100 °C/obr. 1:
1 ustawić zegar na 5 minut
2 ustawić temperaturę na 100 °C
3 ustawić obroty w pozycji 1

Przykład: Rozdrabnianie warzyw
Ustawienia: 7 s/obr. 5:
1 ustawić zegar na 7 sekund
2 ustawić obroty w pozycji 5

Przykład: Wyrabianie ciasta
Ustawienia: 2 min/ :
1 ustawić zegar na 2 minut
2 w ybrać (Interwał)
3 obrócić pokrętło w prawo

Rozdrabnianie i miksowanie

Podczas rozdrabniania lub miksowania składników
należy ustawić najpierw krótki czas i sprawdzić rezultat.
Jeżeli składniki nie są dostatecznie rozdrobnione,
należy wydłużyć czas rozdrabniania/miksowania.

Czas podgrzewania

Czas podgrzewania zależy od następujących czynników:
a temperatury początkowej składników przeznaczonych
do podgrzania
b ilości, ciężaru i objętości składników
Uwaga: Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnej
pojemności naczynia miksującego i przystawki Varoma!
c przewodzenia ciepła przez składniki przeznaczone
do podgrzania
d w ybranej temperatury
e pozycji obrotów
f korzystania z akcesoriów (koszyczek/Varoma)

Przykład: Gotowanie
delikatnych produktów
Ustawienia: 5 min/90 °C/ /obr. 1:
1 stawić zegar na 5 minut
2 ustawić temperaturę na 90 °C
3 w ybrać
4 ustawić obroty w pozycji 1
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ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Błąd:

Działanie:

Urządzenie nie może zostać włączone.

Sprawdzić, czy kabel zasilający został prawidłowo
podłączony do gniazda. Sprawdzić, czy urządzenie nie
znajduje się w trybie uśpienia.

Urządzenie nie podgrzewa.

Sprawdzić, czy ustawiono czas podgrzewania
i temperaturę.

Urządzenie zatrzymuje się w czasie pracy.

Zapoznać się z treścią części „Elektroniczna ochrona
silnika” na stronie 45.

Problem z działaniem wagi.

Sprawdzić czy: w czasie naciskania przycisku tarowania
użytkownik nie dotyka urządzenia; nie oparto nic o
urządzenie; kabel nie jest naprężony; nóżki urządzenia
są czyste; powierzchnia robocza jest czysta, twarda,
równa i stabilna; urządzenie nie przesuwa się po blacie.

UWAGA
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Należy przeprowadzać regularne kontrole urządzenia T
 hermomix® oraz
jego akcesoriów, w tym naczynia miksującego pod kątem ewentualnych
uszkodzeń. Uszkodzone części stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa
użytkownika. W przypadku wykrycia uszkodzenia T
 hermomixa® należy
przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się z działem obsługi
klienta Vorwerk lub autoryzowanym serwisem Vorwerk.
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INFORMACJE PRAWNE/
COPYRIGHT
Informacje dla klientów
z k rajów członkowskich UE
Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. o utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami krajowymi
państw członkowskich wdrażającymi tę dyrektywę
zabronione jest usuwanie tego produktu z jego
elektrycznymi/elektronicznymi akcesoriami wraz
odpadami domowymi.
Symbol umieszczony na sprzęcie lub opakowaniu wskazuje
na to, że zużyty sprzęt nie może być traktowany tak jak
ogólny odpad domowy. Jako właściciel takiego sprzętu
jest Pan/Pani odpowiedzialny/a za prawidłową utylizację
zużytych urządzeń, tzn. należy je zwrócić do odpowiednich bezpłatnych punktów zbiorczych, zorganizowanych
przez administrację państwową. Sprzęt ten może być
również oddany dystrybutorowi w momencie zakupu
nowego równorzędnego sprzętu.
W przypadku niezastosowania się do obowiązujących
regulacji prawnych, właściciel sprzętu narażony jest na
sankcje prawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w dziedzinie odpadów.
Poprawna, selektywna zbiórka poprzez przeznaczenie
zużytego sprzętu na recykling, przetworzenie oraz usuwanie przyjazne dla środowiska przyczynia się do zmniejszenia negatywnych skutków na środowisko i ludzie zdrowie
oraz sprzyja odzyskowi materiałów, z których składa się
produkt.
O otrzymanie szczegółowych informacji dotyczących możliwych systemów zbiórki należy się zwrócić do lokalnych
podmiotów zajmujących się usługami usuwania odpadów
lub do dystrybutora, u którego został zakupiony produkt
(www.kontakt@vorwerk.pl). Producent i/lub importer
wypełniają obowiązki związane z recyklingiem, przetworzeniem oraz przyjaznym dla środowiska usuwaniem.

Copyright ©
Tekst, opracowanie graficzne, fotografie i ilustracje
stanowią własność Vorwerk International Strecker & Co.,
Szwajcaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część
niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w żadnym systemie odtwarzania informacji, przekazywana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody Vorwerk
International Strecker & Co.

Informacje odnoszące się do
rynku amerykańskiego
W chwili obecnej urządzenie Thermomix® (zwane również
tu „urządzeniem”) było i jest produkowane, reklamowane,
sprzedawane i rozprowadzane wyłącznie przez firmę
Vorwerk International Strecker & Co. (zwaną tu „Vorwerk”).
Urządzenie Thermomix® nie zostało opracowane ani nie
jest przeznaczone na rynek amerykański. Nie zostało
także zatwierdzone do sprzedaży na terenie USA. Z tego
względu nie jest ono w żadnej formie sprzedawane ani
reklamowane w USA ani przez firmę Vorwerk, ani przez
jej autoryzowanych przedstawicieli. Nie jest także prowadzony serwis urządzenia na terenie USA.
Vorwerk nie ponosi w chwili obecnej ani w przyszłości
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub
straty (obejmujące szkody lub straty bezpośrednie,
pośrednie, szczególne, przypadkowe, domniemane lub
wynikowe, utratę zysku lub kontrahenta oraz straty związane z uszkodzeniem, obrażeniami ciała lub śmiercią)
w jakikolwiek sposób związane z użytkowaniem urządzenia na terenie USA (dotyczy to również szkód lub strat
wynikłych z różnicy napięcia znamionowego między
Europą a USA). Osoby użytkujące urządzenie na terenie
USA czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
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GWARANCJA/
OBSŁUGA KLIENTA
Gwarancja
Informacje na temat okresu gwarancji znajdą Państwo w naszej instrukcji
obsługi.
Napraw urządzenia Thermomix® mogą dokonywać wyłącznie autoryzowane
serwisy Vorwerk.
Należy używać wyłącznie części dołączonych do urządzenia Thermomix®
(str. 12–13) lub oryginalnych części zamiennych Vorwerk Thermomix®.
Pod rygorem utraty gwarancji, zabronione jest stosowanie w urządzeniu
Thermomix® części lub podzespołów producentów innych niż
Vorwerk Thermomix®.

Obsługa klienta
W razie pytań prosimy kontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy
Vorwerk Polska, działem obsługi klienta Vorwerk Polska lub odwiedzić stronę
www.thermomix.pl
Producent
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Blombacher Bach 3
42270 Wuppertal
www.vorwerk-elektrowerke.de
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Przedstawiciel handlowy Vorwerk Polska:
Telefon
Faks
Tel.
komórkowy
E-mail

Dział obsługi klienta:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
Telefon: 71 780 72 00, 71 780 72 22
E-mail: kontakt@vorwerk.pl
Centrum serwisowe
Aby dowiedzieć się więcej na temat najbliższego serwisu firmy Vorwerk,
prosimy odwiedzić stronę www.thermomix.pl
Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Niniejsza instrukcja obsługi jest dostępna w innych wersjach językowych na
stronie www.thermomix.com

Gwarancja/Obsługa klienta 55

GWARANCJA NA URZĄDZENIE THERMOMIX® TM5
Numer indywidualny Thermomixa® TM5 znajduje się na
spodzie urządzenia

Gwarancja
Sprzedający Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. we Wrocławiu udziela gwarancji na
urządzenie Thermomix® TM5 na okres 24 miesięcy (2 lata)
od daty zakupu, a w przypadku wykorzystania wyrobu do
celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub zakupionych w ramach prowadzonej działalności
na okres 12 miesięcy (1 rok). Ujawnione w tym okresie wady
będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis
gwarancyjny Vorwerk według poniżej podanych zasad:
1.	Upr awniony z tytułu gwarancji zobowiązany jest
przedstawić kartę gwarancyjną wraz z oryginałem
faktury zakupu, pod rygorem utraty uprawnień
z tytułu gwarancji. Kartę gwarancyjną i fakturę należy
starannie przechowywać.
2.	Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z ustawy z dnia 27.07.2002r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. 2002, nr 141,
poz.1176).
3.	K ażde urządzenie posiada numer indywidualny, który
znajduje się na spodzie Thermomixa. Zerwanie w/w identyfikatorów powoduje utratę uprawnień wynikających
z gwarancji.
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4.	Urządzenie jest naprawiane przez autoryzowany serwis
Vorwerk Polska we wskazanym przez Vorwerk punkcie
serwisowym lub u klienta, w uzgodnionym terminie.
Jeżeli urządzenie wymaga dokonania ekspertyzy technicznej/naprawy, która musi być przeprowadzona
w warsztacie serwisowym, wówczas urządzenie jest
odbierane i dostarczone po naprawie transportem
serwisu na koszt Vorwerk Polska.
5.	Termin usunięcia wad może być wydłużony o czas
potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych.
6.	Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy
g warancyjnej.
7.	Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których
zobowiązany jest użytkownik.
8.	Gwarancją nie są objęte:
a)	mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane
przez użytkownika i wywołane nimi wady;
b)	uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi
i niezależnymi od producenta;
c)	uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
− niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi
użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
− samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub
inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek
lub zmian konstrukcyjnych.
d)	części eksploatacyjne związane bezpośrednio
z urządzeniem:
− miarka
− kopystka
− motylek
− pokrywa z uszczelką
9.	Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

KARTA GWARANCYJNA
Lp.

Data

Zakres naprawy

Potwierdzenie

Obsługa klienta
W temacie zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej, czy pogwarancyjnej należy
kontaktować się z naszym Contact Center
Tel. 71 78 07 200 / 222
e-mail: kontakt@vorwerk.pl, www.vorwerk.pl, www.thermomix.pl
poniedziałek-piątek w godz. 8.00–16.00
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