SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID
SEADME OSAD JA TARVIKUD
Piserdusanum
Kaas
Pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnupp

Roostevabast terasest
mitmefunktsiooniline lõiketera

Valamistila

Käepidemega töötlemisanum

Kiirusevaliku hoob

Vastupidav alus

Toitejuhtme hoiukoht

OHUTUS MINiKÖÖGIKOMBAINI KASUTAMISEL
Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalased teated. Lugege ja järgige neid alati.
See on ohutusalase hoiatuse sümbol.
Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis võivad teile või teid ümbritsevatele isikutele osutuda surmavaks või
ohtlikuks.
Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja sõna "DANGER“ (OHT!) või "WARNING“
(HOIATUS!) Need sõnad tähendavad, et
kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.
Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht võib teid varitseda, kuidas vigastuste võimalust
vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud
järgmist.
1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage miniköögikombaini vette ega muusse vedelikku.
3. Isikud, kellel on tavapärasest piiratumad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel
puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul,
kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega
kaasnevaid ohtusid.
4. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja
selle toitejuhe lastele kättesaamatult. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha
ainult järelevalve all.
5. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta, kui lisate või eemaldate osasid, ja enne
seadme puhastamist.
6. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
7. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb
tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Tagastage seade
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see läbi vaadatakse, remonditakse või
elektriliselt või mehaaniliselt kohandatakse.
8. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõte, mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi
ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
9. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
10. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
11. Hoidke käed ja köögiriistad liikuvatest teradest ja ketastest eemal, et vältida raskeid
kehavigastusi või miniköögikombaini kahjustumist. Võite kasutada kaabitsat, kuid seda vaid
siis, kui seade ei tööta.
12. Lõiketerad on teravad. Vigastuste vältimiseks olge teravate lõiketerade käsitsemisel, anuma
tühjendamisel ja seadme puhastamisel väga ettevaatlik.
13. Vigastuste vältimiseks ärge paigaldage lõiketera enne, kui anum on õigesti oma kohale
asetatud.
14. Enne seadme kasutamist veenduge, et kaas on kindlalt oma kohale lukustunud.
15. Ärge püüdke kaane lukustusmehhanismi ümber seadistada.
16. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades
nagu:
kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
talumajapidamised,
hotellid, motellid jm majutusasutused,
külalistemajad.
17. Kuuma vedeliku valamisel töötlemisanumasse tuleb olla ettevaatlik, sest see võib äkilise
aurujõu mõjul anumast välja pritsida.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

OHUTUS MINIKÖÖGIKOMBAINI KASUTAMISEL
NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE
Pinge: 220–240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 240 W
MÄRKUS: kui pistik ei sobi seinapistikupessa, võtke ühendust
elektrikuga.
Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE
UTILISEERIMINE
Pakkematerjalidest vabanemine
Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud
ümbertöödeldava materjali sümboliga
. Seetõttu tuleb pakendi
erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust
reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kasutuselt kõrvaldamine
- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ
(elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamisega aitate vältida selle
ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.
- Tootel olev sümbol
tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi
hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja
ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi
äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

MINIKÖÖGIKOMBAINI OSADEKS
LAHTIVÕTMINE
Miniköögikombaini puhastamisel ja koostisainete väljavõtmisel
töötlemisanumast järgige neid juhiseid.
Kontrollige, et seadme pistik oleks
seinapistikupesast välja tõmmatud.
Hoidke kaant nii, nagu joonisel
näidatud, ja keerake seda
lahtilukustamiseks päripäeva. Võtke
kaas töötlemisanumalt pealt.

MINIKÖÖGIKOMBAINI
KASUTAMINE
SOOVITATUD KIIRUSTE TABEL
Seadet saab kasutada tooreste puu- ja köögiviljade hakkimiseks ning
peterselli, murulaugu või küüslaugu purustamiseks. Püreestatud puu- ja
köögivilju saab kasutada imikutoidu valmistamiseks või suppides ja
salatites. Saate valmistada ka riivleiba või hakkliha. Majoneesi või
kastmete hõlpsaks valmistamiseks saate kasutada piserdusanumat ja
valamistila.
MÄRKUS: paremate tulemuste saamiseks tuleb suuremad toiduained
enne töötlemist lõigata umbes 2 cm kuubikuteks. Nii saate üheaegselt ka
rohkem toiduaineid töödelda.

Tõmmake lõiketera ülespoole, et see lahti
fikseeruks, ja võtke lõiketera anumast välja.

Hoidke alust ühe käega stabiilsena
ja keerake teise käega
töötlemisanumat päripäeva, et see
lahti lukustada ja aluselt ära tõsta.

OLULINE! Ärge töödelge seadmes kohviube, muskaatpähklit jms kõvasid
aineid, sest nii võite seadet kahjustada.
SOOVITATUD

TÖÖTLEMISEKS

TOIDUAINED

ETTEVALMISTAMINE

TOORED PUUJA KÖÖGIVILJAD
KEEDETUD PUUJA KÖÖGIVILJAD
VEDELIKUD
/ EMULSIOONID
(MAJONEES VÕI
SALATIKASTMED
)

Lõigake 2 cm tükkideks.
Lõigake 2 cm tükkideks.
Pange kuivained või
paksemad niisked
koostisained
töötlemisanumasse.
Töötlemise ajal lisage
piserdusanumast õli või
vedelikku.

Liha peab olema toores
ning lõigatud 2 cm
LIHA
tükkideks. Nii on seda
parem töödelda.
MAITSETAIMED Maitsetaimi ega vürtse ei
ole vaja kuidagi ette
JA VÜRTSID
valmistada.
Murdke leib, kreekerid või
LEIB, KÜPSISED küpsised enne töötlemist
VÕI KREEKERID tükkideks, mis mahuvad
anumasse.
PÄHKLID

Pähkleid ei ole vaja kuidagi
ette valmistada.

KOGUS
Kuni 3
tassitäit
Kuni 2,5
tassitäit

Kuni 1,5
tassitäit

Kuni 227 g
korraga.
Kuni 3
tassitäit
Kuni 3
tassitäit
Kuni 3
tassitäit

KIIRUS
1 või 2
2

2

MINIKÖÖGIKOMBAINI KOKKUPANEMINE JA
KASUTAMINE
1. Kontrollige, et seadme pistik oleks
seinapistikupesast välja
tõmmatud. Keerake
töötlemisanuma käepide nii, et see
on suunaga aluse esikülje poole.
Keerake käepidet oma kohale
lukustamiseks 90° vastupäeva.
Õigesti kokkupanemise korral on
käepide suunaga paremale.

1 või 2

1

2. Paigaldage lõiketera anuma keskel asuvale
võllile, keerake seda ja vajutage allapoole,
kuni lõiketera tööasendisse fikseerub.

1

2

NÕUANNE: parema konsistentsi või jämedamalt hakitud tulemuse
saamiseks kasutage pulseerimisfunktsiooni.

MINIKÖÖGIKOMBAINI ETTEVALMISTAMINE
KASUTAMISEKS

Sisselõikamisoht Käsitsege terasid ettevaatlikult Selle
hoiatuse eiramine võib kaasa tuua vigastused.
Enne esimest kasutuskorda
Enne seadme esimest kasutuskorda peske selle anumat, kaant ja
lõiketera sooja veega. Neid osi võib pesta ka nõudepesumasinas
ülemisel restil.
Mugavamaks hoiustamiseks pange seade pärast puhastamist alati kokku
tagasi.

3. Pange toiduained anumasse.
Ühtlasema tulemuse saamiseks
lõigake puu- ja köögiviljad ja liha 2
cm tükkideks.
OLULINE TEAVE! Ärge töödelge
seadmes kohviube, muskaatpähklit
jms kõvasid aineid, sest nii võite
seadet kahjustada.
4. Pange töötlemisanumale kaas
peale, nii et selle käepide on
suunaga ettepoole. Keerake kaane
käepidet paremale. Kaas lukustub
klõpsuga oma kohale. Keerake
kaant oma kohale lukustamiseks
vastupäeva.
MÄRKUS: enne seadme kasutamist
kontrollige, et töötlemisanum ja
kaas oleksid kindlalt fikseeritud.

HOOLDUSTÖÖD JA
PUHASTAMINE

Sisselõikamisoht Käsitsege terasid ettevaatlikult
Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua vigastused.
5. Lükake kiirusehoob soovitud seadistusele. Seadme käivitamiseks
vajutage pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnupp alla. Ärge töödelge
koostisaineid järjest kauem kui 30 sekundit. Tehke vahepeal paus.

VALIKULINE: vajadusel saab kaane
rõnga põhjalikumaks puhastamiseks ära
võtta.

1 Tõmmake seadme pistik
seinapistikupesast välja. Eemaldage
töötlemisanum, kaas ja lõiketera.

6. Jämedaks hakkimiseks kasutage pulseerimisfunktsiooni. Soovitud
tulemuse saamiseks vajutage korraks pulseerimisfunktsiooni /
sisselülitamisnuppu ja laske see siis lahti.

PISERDUSANUMA JA VALAMISTILA
KASUTAMINE
Piserdusanumast saab koostisainete töötlemise ajal mugavalt vedelaid
koostisaineid lisada, et valmistada salatikastmeid, majoneesi,
emulsioone jms. Serveerimise hõlbustamiseks saab kasutada
valamistila.
1. Pange töötlemisanumale kaas
peale, nii et selle käepide on
suunaga ettepoole. Keerake
kaane käepidet paremale.
Keerake kaant oma kohale
lukustamiseks vastupäeva.

2 Töötlemisanumat, kaant, kaane rõngast ja lõiketera tohib pesta
nõudepesumasina ülemisel restil. Võite ka kõiki osi sooja veega pesta.
Loputage ja kuivatage.

2. Koostisainete liigutamiseks
töötlemisanumas vajutage
pulseerimisfunktsiooni /
sisselülitamisnuppu korraks
üles ja alla.

3 Puhastage seadme alus niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid
puhastusvahendeid. Ärge pange
seadme alust vette.

NÕUANNE: hoiustamise hõlbustamiseks kerige juhe vastupäeva aluse
ümber.
MÄRKUS: mugavamaks hoiustamiseks pange seade pärast puhastamist
alati kokku tagasi.
3. Valage vedelik, nagu õli,
ettevaatlikult piserdusanumasse.
Vedelik segatakse täielikult
koostisainete hulka.

VEAOTSING
Kui seadme töös esineb tõrkeid või see ei tööta, kontrollige
järgnevat.
1. Kas seade on vooluvõrku ühendatud?
2. Kontrollige, et anum ja kaas oleksid õigesti paigaldatud ja oma kohale
fikseeritud.
3. Vajutage pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnuppu, et koostisaineid
kiirete üles-alla liigutustega töödelda. Ärge hoidke nuppu pidevalt all.
4. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja seejärel ühendage
see tagasi.
5. Kas seadet varustav vooluahel on töökorras? Kui teil on
automaatkaitsekapp, veenduge, et vooluahel on suletud.
Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, vt „Garantii ja
teenindustööd“.
Ärge tagastage seadet jaemüüjale. Tema ei tee teenindustöid.

4. Töötlemise lõpetamisel võtke kaas pealt, et valamistila kasutada.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD
KITCHENAIDI MINIKÖÖGIKOMBAINI GARANTII
Garantii kestus:
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:
5KFC3516
Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.

Garantii hõlmab
Garantii ei hõlma
Varuosad ja remont materjali- või
A. Toote remont juhul, kui miniköögikombaini
tootmisvigadest tulenevate defektide
on kasutatud muuks otstarbeks kui
kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta
ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises.
teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.
B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest,
seadme muutmisest, väär- või
kuritarvitusest või paigaldusest /
kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate
elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus
Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud
teeninduskeskuse andmed.
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