
INSTRUKCJA MONTAŻU SZCZOTEK W MIKSERACH KitchenAid® 
modele 5KPM5, 5KPM50, 5KSM90 i 5KSM150  

 
 Jeżeli szczotki zostaną wadliwie zamontowane, mikser nie rozpocznie pracy ! 

 

 
UWAGA: 

Kabel zasilający odłączyć od  sieci elektrycznej – nie odłączenie grozi porażeniem prądem! 
 

Szczotki należy zawsze wymieniać parami 
zwracając uwagę na ich ułożenie ściętym kantem w odpowiednią stronę! 

 
Położenie szczotki zależy od położenia ich uchwytu. Jeżeli został on kiedykolwiek świadomie lub 
przypadkowo założony inaczej niż przy montażu fabrycznym, położenie szczotek będzie inne od niżej 
opisanego, dlatego przy demontażu należy zwrócić baczną uwagę jak były pierwotnie zamontowane. 
 

 
 

szczotka zużyta (do wymiany) 
 

szczotka używana (po ok.250 godzinach 
pracy) 

 
szczotka nowa 

 
 

KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE SZCZOTEK:  
 

1. Wyłączony z sieci mikser ustawić gniazdem przystawek do tyłu, a kablem zasilającym do siebie. 
2. Zdemontować kolejno: czarną zakrętkę prawej szczotki, metalowy kapsel z zewnętrzną sprężynką 

i  szczotkę, zwracając uwagę na jej pierwotne położenie. Skontrolować stan jej zużycia. 

  
3. Włożyć zdemontowaną szczotkę z powrotem lub, gdy okaże się być zużyta – zamontować nową, 

dokładnie w tej samej pozycji, w jakiej została wyjęta stara. Prawa szczotka, prawidłowo zamontowana 
w dobrze osadzonym uchwycie, powinna być skierowana ściętym kantem ku górze i tyłowi miksera 
jednocześnie. 

 
4. Nałożyć z powrotem metalowy kapsel z zewnętrzną sprężynką i nakręcić czarną zakrętkę do pierwszego 

oporu. Nie dokręcać na siłę. 
5. Zdemontować kolejno: czarną zakrętkę lewej szczotki, metalowy kapsel z zewnętrzną sprężynką i 

zużytą szczotkę, zwracając uwagę na jej położenie. Skontrolować stan jej zużycia. 
 
 

6. Włożyć zdemontowaną szczotkę z powrotem lub, gdy okaże się być zużyta – zamontować nową, 
dokładnie w tej samej pozycji, w jakiej została wyjęta stara. Lewa szczotka, prawidłowo zamontowana 
w dobrze osadzonym uchwycie, powinna być skierowana ściętym kantem ku dołowi i tyłowi miksera 
jednocześnie. 

 
7. Nałożyć z powrotem metalowy kapsel z zewnętrzną sprężynką i zakręcić czarną zakrętkę do pierwszego 

oporu. Nie dokręcać na siłę. 

 Nowa szczotka z zaznaczonym ściętym kantem 
 

 Kapsel z zewnętrzną sprężynką 
 

 Zakrętka 
 
 

Kontrola montażu lewej i prawej szczotki (gdy mikser jest odwrócony tyłem) 
 

         
 
 

 


