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Teie ja teid i.imbritsevate inimeste ohutus on vaga oluline. 
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalased teated. 
Lugege ja jargige neid alati. 

See on ohutusalase hoiatuse sOmbol. m SOmbol viitab voimalikele ohtudele, mis teile voi teid Ombritse
vatele isikutele surmavaks voi ohtlikuks osutuda voivad. 
Koikidele ohutusalastele teadetele jargneb ohutusalane hoiatus ja 
sona "OHT" ("DANGER") voi "HOIATUS" ("WARNING"). Need 
sonad tahendavad: 

ADANGER kui te KOHE juhiseid ei jargi, voite 
saada surma voi raskelt vigastada. 

tall juhiste eiramisel voite saada surma f !) f ! ft] i l h 11 h [ voi raskelt vigastada. 

Koikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline v6imalik oht teid 
varitseda v6ib, kuidas vigastuste v6imalust vahendada ja mis juhtub, kui juhiseid 
eiratakse. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida peamisi 
ohutusnoudeid, kaasa arvatud jargmist. 
1. Lugege koiki juhiseid. 
2. Elektriloogi valtimiseks arge asetage kannmikserit vette ega 

muusse vedelikku. 
3. Lapsed (vahemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vahenenud 

fOOsilised, tunnetuslikud voi vaimsed voimed voi kes ei ole 
piisavalt kogenud voi teadlikud, tohivad seadet kasutada jarele
valve all voi vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad 
taielikult moistma koiki seadme kasutamisega seonduvaid 
ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. 
Lapsed ei tohi seadmega mangida. Lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldada ainult jarelevalve all. 

4. Tommake seadme pistik vooluvorgust, kui seadet ei kasutata, 
enne seadme osade paigaldamist voi aravotmist ja enne 
seadme puhastamist. 

5. Arge puudutage Ohtegi liikuvat osa. 
6. Kui kannmikseri toitejuhe voi pistik on kahjustada saanud, kui 

kannmikseri taos esineb haireid voi kui kannmikser on maha 
kukkunud voi muul viisil kahjustada saanud, siis arge kann
mikserit kasutage. Toimetage seade Olevaatamiseks ja/voi 
remondiks lahimasse volitatud teeninduskeskusesse. 



KANNMIKSERI OHUTUS 

7. Mitte kasutada valistingimustes. 
8. Arge laske toitejuhtmel Ole laua voi toopinna serva rippuda. 
9. Raskete isikuvigastuste ja kannmikseri kahjustamise valti

miseks hoidke kaed ja soogiriistad kannmikseri kasutamise 
ajal anumast eemal. Kaabitsat voib kasutada, kuid ainult siis, 
kui kannmikser ei toota. 

10. Loiketerad on teravad. Kaige nendega ettevaatlikult umber. 
11. Kannmikseri kasutamisel peab sellel kaas alati peal olema. 
12. Kui kasutate tarvikuid, mida KitchenAid ei soovita, voib taga

jarjeks olla isikuvigastus. 
13. Kannmikseri kasutamisel peab selle kaas kindlalt peal olema. 

Kuumade toiduainete segamisel tuleb kindlasti kasutada 
vastavat funktsiooni. 

14. Vilkuv margutuli naitab, et kannmikser on kasutamiseks valmis 
- arge puudutage loiketeri ega liikuvaid osi. 

15. Seade on moeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 

HOIDKE SEE JUHEND ALLES. 

Nouded elektrisi.isteemile 

AWARNING 

Elektriloogioht 
Ohendage pistik maandatud 
pistikupessa. 
Arge eemaldage i.imarat haru. 
Arge kasutage adapterit. 
Arge kasutage pikendusjuhet 
Nende juhiste eiramine voib 
olla eluohtlik, pohjustada 
tulekahju voi elektriloogi. 

Voimsus: 651W 
Pinge: 220-240 V 
Sagedus: 50/60 Hz 

MARKUS. Kui pistik pistikupessa ei 
sobi , votke Uhendust elektrikuga. 
Arge muutke pistikut. Arge kasutage 
adapterit. 
Arge kasutage pikendusjuhet. Kui 
toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske 
kvalifitseeritud elektrikul voi teenin
dustootajal pistikupesa seadmele 
lahemale paigaldada. 
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KANNMIKSERI OHUTUS 

Elektriseadmete jaatmete utiliseerimine 

Pakkematerjalidest vabanemine 

Pakkematerjal on 100% i.imbertoodeldav 
ja on tahistatud i.imbertoodeldava materjali 
si.imboliga ;g:. Seetottu tuleb pakendi 
erinevad osad korvaldada kasutuselt 
vastutustundlikult ja jaatmekaitlust 
reguleerivaid kohalikke eeskirju jargides. 

Toote korvaldamine kasutuselt 

- Seade kannab tahistust vastavalt 
Euroopa direktiivi 2002/96/EO (elektri
ja elektroonikaseadmete jaatmed) 
satetele. 

- Tagades seadme nouetekohase 
kasutuselt korvaldamise, aitate valti-

da selle ebasobivast korvaldamisest 
tekkida voivaid negatiivseid tagajargi 
keskkonnale ja inimtervisele . 

- Tootel olev si.imbol 6 tahistab, et 
toodet ei tohi visata olmepri.igi hulka. 
Kasutusest korvaldatud seade tuleb viia 
vastavasse elektri- ja elektroonika
seadmete kogumispunkti. 

Kui soovite saada rohkem teavet toote 
kaitluse, utiliseerimise ja umbertootlemise 
kohta , poorduge kohal iku omavalitsuse, 
olmepri.igi araveoga tegeleva ettevotte voi 
kaupluse poole, kust toote ostsite. 

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID 

BPA-vaba 
kann 

anum 



KANNMIKSERIKOKKUPANEK 

Kannmikseri ettevalmistamine esimeseks kasutuskorraks 

Enne esimest kasutuskorda 

Puhkige alust sooja seebivahuse lapiga 
ning seejarel niiske lapiga. Kuivatage 
kuiva lapiga. Peske kannu, kaant ja 
koostisosade anumat soojas seebi
vahuses vees (vt ,,Hooldamine ja 
puhastamine"). Loputage ja kuivatage. 

Keerake kannu paripaeva, kuni see 
kl6psuga oma kohale lukustub. 

Pange kannule tugevasti kaas peale, kont
rollides, et kaane kaepide jaab kannu kae
pidemega kohakuti, nagu on joonisel naidatu 

MARKUS. Oigesti asetatud kann toetub 
taielikult kannmikseri alusele. Vastasel 
juhul korrake samme 1 ja 2. 

Sakk 

Pange kannu sakid kohakuti alusel ole
vate avadega. Kannu kaepide voib jaada 
kannmikseri paremale voi vasakule kOljele. 

Reguleerige kannmikser i toitejuhe 
sobivale pikkusele . 

AWARNING 

Elektriloogioht 

Ohendage toitejuhtme pistik 
maandatud pistikupessa. 
Arge eemaldage umarat haru. 
Arge kasutage adapterit. 
Arge kasutage pikendusjuhet. 
Nende juhiste eiramine voib 
olla eluohtlik, pohjustada 
tulekahju voi elektriloogi. 
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KANNMIKSERI ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

Enne kannmikseri kasutamist Ohendage selle 
toitejuhtme pistik maandatud pistikupessa ja 
vajutage toitenuppu POWER (~ ). Kui kann
mikser on kasutamiseks valmis, hakkab voolu
toite mar utuli vilkuma. 

Enne kannu eemaldamist aluselt vajutage 
• alati toitenuppu POWER (C)), nii et 

margutuled vilkumise 15petavad, ja 
t5mmake toitejuhtme pistik pistikupesast. 

KANNMIKSERI KASUTAMINE 

Kannmikseri kasutamine 

Enne kasutamist 

Kui kannmikseri voolutoite margutuli voi 
pulseerimisireziimi PULSE margutuli polevad: 

Arge puudutage liikuvaid 15iketeri. 
Arge votke kannult kaant peal!. 

Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et 
kann on nouetekohaselt kannmikseri alusele 
lukustunud. 

7 

Aselage koostisosad kannu ja pange 
kannule tugevasti kaas peale. 

Kannmikseril on neli kiirust: CHOP (1,.), MIX 
r ,I), PUREE (& ),ja LIQUEFY ('t} ). Lisaks 
on kannmikseril kolm erifunktsiooni: HOT 
FOODS ( J ) CRUSH ICE CS*) ja PULSE 
(,,,M) reziim 

Vajutage toitenuppu POWER (C)). Kui 
kannmikser on kasutamiseks valmis, hak
kab voolutoite margutuli vilkuma. Kann
mikseri pidevaks kasutamiseks soovitud 
kiirusel vajutage vastava kiiruse nuppu. 
Valitud kiiruse valge margutuli hakkab 
polema. Kiiruse muutmiseks vajutage 
lihtsalt uue soovitud kiiruse nu ule. 



KANNMIKSERI KASUTAMINE 

Kasutamise lopetamiseks, vajutage 
peatamiseks toitenuppu POWER ( (9) . 
Seejarel vajutage valjalulitamisekstoitenuppu 
POWER ((9). Enne kannu aravotmist 
tommake pistik pistikupesast valja . 

Kaane eemaldamiseks tostke kaant selle 
tagakUlje abil oleva silmuse abil 0lespoole, 
katkestades tiheda Ohenduse kannu ja kaane 
vahel. 

MARKUS. Kannmikser hakkab t661e 
ainult juhul, kui toitenuppu POWER 
((!)) (voolutoite LED-margutuli vilgub) 
on vajutatud enne soovitud kiiruse 
valikut. 

Seejarel tostke kaant eemaldamiseks 
kOlje pealt. 

Kuumade toiduainete funktsiooni Hot Foods kasutamine 
OLULINE! Kuumade toiduainete voi vedelike - nagu supid voi kastmed - segamisel 
-peab kaas olema tugevasti kannu peal ja kasutada tuleb funktsiooni HOT FOODS 
( ,:!,) . 

Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, 
et kann on n6uetekohaselt alusele 
lukustunud. 

Pange koostisosad kannu ja asetage kaas 
tugevasti kannule peale, kontrollides, et 
kaane kaepide on kohakuti kannu 
kaepidemega , nagu on naidatud joonisel. 
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KANNMIKSERI KASUTAMINE 

Vajutage toitenuppu POWER ((!)) ja 
seejärel funktsiooni HOT FOODS ( 6) 

nuppu. Nupu Hot Foods kohal olev 
märgutuli süttib. Kannmikser käivitub 
funktsioonis Hot Foods väikesel kiirusel. Nii 
ei hakka kuum vedelik pritsima.  Kiirus 
suureneb vähehaaval maksimumini ja 
kestab 90 sekundit. 

� Funktsiooni Hot Foods lõppemisel
kannmikser seiskub. Kannmikseri 
väljalülitamiseks vajutage toitenuppu 
POWER (C)) . Enne kannu eemal
damist tõmmake kannmikseri pistik 
pistikupesast. 

Jääpurustamisfunktsiooni Crush lee kasutamine 

Kannmikseril on jää purustamise funktsioon CRUSH ICE (,B*). Selle funktsiooni valimisel 
pulseerib kannmikser 30 sekundit vahelduvate intervallidega parimal võimalikul kiirusel 
jää või muu koostisosade purustamiseks. 

_,,-l'.-.,....,�--,--,._ 

Vajutage toitenuppu POWER ((9) ja 
seejärel nuppu CRUSH 

un ts1ooni õppe es annm1 ser seis u . 
Kannmikseri väljalülitamiseks vajutage toite 
nuppu POWER ((l)) . Enne kannu 
äravõtmist tõmma"Ke toitejuhtme pistik 
pistikupesast välja. 

NÕUANNE: purustage kannus korraga kuni pool restitäit või 6-7 üksikut jääkuubikut. Jääkuubikuid 
võib segada labidakesega, aga seda ainult juhul, kui kannmikser on välja lülitatud. Funktsiooni 
CRUSH ICE (,-8*) abil saab jääd purustada ja hakkida ilma vedelaid koostisosi lisamata. 
9 
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KANNMIKSERI KASUTAMINE 

Pulseeriva funktsiooni kasutamine 
Kannmikseril on funktsioon PULSE( "''~ ), mis voimaldab seadet kasutada erinevatel 
pulseerivatel kiirustel. 

lige, et kann on nouetekohaselt alusele 
lukustunud. 

Pange koostisained kannu ja pange 
kannule tugevasti kaas peale. 

MARKUS. Reziimi PULSE ei saa kasutada funktsioonidega HOT FOODS (l) voi 
CRUSH ICE ( ·8•) . 

Vajutage toitenuppu POWER (C)) ja 
seejarel nuppu PULSE ( ,,, .. ). Nupu 
Pulse kohal olevad ja koigi nelja kiiruse 
margutuled hakkavad vilkuma, mis 
naitab, et koiki nelja kiirust saab 
kasutada reziimis PULSE( ... , •• ). 

Vajutage kiirusenuppu ja hoidke seda 
~ soovitud aja jooksul all. Pulseerimise ajal 

polevad nii kiirusenupu kui ka reziimi 
PULSE margutuled. Nupu Pulse 
vabastamisel kannmikser seiskub ja selle 
nupu margutuli hakkab vilkuma. 
Pulseeriva kiiruse uuesti kasutamiseks 
vajutage lihtsalt vastava kiiruse nuppu ja 
hoidke seda all. 

10 



KANNMIKSERI KASUTAMINE 

Kannmikseri kannu koostisosade anuma ja funktsiooni 
Soft Start kasutamine 
• Kannmikseri kannu koostisosade 

anumat saab kasutada koostisosade 
mootmiseks ja lisamiseks. Eemaldage 
anum ja lisage koostisosad kiirustel 
CHOP voi MIX. Suurtel kiirustel 
kasutades, tais kannu voi kuumade 
koostisosade korral I0litage kannmikser 
enne koostisosade lisamist valja. 

OLULINE! Kuumade toiduainete voi 
vedelike korral peab kaas olema tugevasti 
kannu peal ja kasutada tohib ainult 
funktsiooni HOT FOODS (6) 

Kiirusevaliku juhend 

Kiirus Mille jaoks sobib 

Supp 

,Ii Kuumad kas1med 
0 (lihakaste, valge kaste) 

HOT FOODS Kuumad joogid 

• Funktsiooni Soft Start kasutamisel 
kaivitub kannmikser automaatselt 
vaiksel kiirusel, mille kaigus koostis
osad loiketeradele tommatakse. 
Seejarel suurendatakse valitud kiirus 
parimale voimalikule. Funktsiooni Soft 
Start saab kasutada ainult juhul, kui 
kiirus on valitud, ja seda ei saa 
kasutada reziimis PULSE('' '") ega 
funktsiooniga CRUSH ICE (,.g .. ) 

Tukeldatud puuviljad Lihasalat voileivale Pesto Soolane purukate 

I.,. T0keldatud koogiviljad Dipikastmed Magus purukate 

CHOP KOlmad puu- voi 
koogiviljakaslmed 

Puuviljamahl Lihakaste Pannkoogitainas Kohupiim voi 

' kOlmutatud kontsen- Vahvlitainas kodujuust 

MIX traadist 
Salalikaste 

Kaerahelbed Puuviljap0ree / 
lmikutoit 

& Lihap0ree / lmikutoit 
lihaga 

PUREE Koogiviljap0ree / 
lmikutoit 
kooaiviliadeqa 

Purustatud jaaga Kohev zelaliin piru- Riivjuust 
joogid kate ja magusto~ude 
K0lmutatud jogurtist valmislamiseks 

!} joogid 
Kohupiimakook Vedelad puuvilja-

LIQUIFY smuutid Mousse 
Piimakokteilid 
Serbetijoogid 

Purustatud jaa Peenestatud KOlmutatud 

,.g .. varsked puuviljad peenestatud puuviljad 

Peenestatud 
(enne tootlemist lasta 

CRUSH ICE 
varsked koogiviljad 

veidi sulada) 

T0keldatud puuviljad Lihasalat voileivale Soolane purukate 
Pulse 

T0keldatud koogiviljad Magus purukate 

PULSE 

11 

ristoaednurm
Highlight



NAPUNAITEID PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS 

Tohusad nipid 

• Jaaga jookide valmistamisel alustage 
funktsiooniga CRUSH ICE (,-8•) ja 
kasutage seejarel kiirust LIQUIFY J}). 
Nii on tulemus Uhtlase tekstuuriga joogid . 

• Otse kUlmikust voetud jaad on lihtsam 
purustada kui osaliselt sulanud jaad. 

• Vaiksemate jaakuubikute purustamine 
laheb kiiremini kui suuremate. 

• Paljude koostisosade korral alustage 
tootlemist kiirusega CHOP (,l ), et 
koostisosad pohjalikult segada . Seejarel 
suurendage vastavalt soovile kiirust. 

Juhiseid 

Zelatiini sulatamine: Kallake keev vesi 
kannu ja lisage zelatiin. Toodelge 
funktsiooni HOT FOODS (6)kasutades kuni 
zelatiin on lahustunud (ligikaudu 10-30 
sekundit). Usage muud koostisosad. 

KOpsiste purustamine voi riivleiva 
valmistamine: Purustage kUpsised ja leib 
umbes 4 cm tukkideks. Pange tukid kannu. 
Kasutage reziimi PULSE (,,, .. ) . Toodelge 
kolmesekundiliste impulsside kaupa kuni 
soovitud konsistents i saavutamiseni. 

KOpsiste purustamine voi riivleiva 
valmistamine purukatte jaoks: Purustage 
kUpsised ja leib umbes 4 cm tUkkideks. 
Pange tukid kannu. Kasutage reziimi 
PULSE ('''" ) . Toodelge kuni soovitud 
konsistentsi saavutamiseni. Selleks kulub 
ligikaudu 20-30 sekundit. 

Puu- ja koogiviljade purustamine: Pange 
kannu kaks anumatait (475 ml) puu- voi 
koogiviljakuubikuid. Kasutage reziimi 
PULSE(' ''") . Toodelge kiirusel LIQUIFY 
( !} ) 2-3 sekundi kaupa kuni soovitud 
konsistentsini. 

Puuviljade pureestamine: Pange kannu 
kaks anumatait (475 ml) konserv- voi kee
detud puuviljakuubikuid. Usage anumataie 
(240 ml) puuviljade kohta 2-4 spl (30-60 ml) 
puuviljamahla voi vett. Pange kannule kaas 
peale ja toodelge kiirusel PUREE (&) 
ligikaudu 5-10 sekundi t. 

Koogiviljade pureestamine: Pange kannu 
kaks anumatait (475 ml) konserv- voi 
keedetud koogiviljakuubikuid. 

• Soovi korral saab koostisosade anuma 
kannu kaanest valja votta, et lisada 
vedelikku voi jaakuubikuid. Seda saab 
teha juhul, kui kannm ikserit kasutatakse 
kiirustel CHOP (iJ, voi MIX ( i ) . 

• Soogiriistad tohib kannu panna ainult 
juhul, kui kannmikser ei toota. Koostisosi 
tohib labidakesega segada ainult juhul, 
kui kannmikser on valja IUlitatud. Arge 
kunagi pange Uhtegi soogiriista, 
sealhulgas labidakest , ttititava mooto
riga seadme kannu. 

Usage anumataie (240 ml) ktitigiviljade 
kohta 2-4 spl (30-60 ml) puljongit, vett voi 
piima. Pange kannule kaas peale ja 
toodelge kiirusel PUREE (&) ligikaudu 
10-20 sekundit. 

Liha pureestamine: Pange kannu 
kUpsetatud ja kuubikuteks loigatud pehme 
liha . Usage anumataie (240 ml) liha kohta 
3-4 spl (45-60 ml) puljongit , vett voi piima. 
Pange kannule kaas peale ja toodelge 
kiirusel CHOP ( i,.) 10 sekundit. Laske 
kannmikseril seisma jaada ja kaapige 
kannu kUljed puhtaks. Pange kannule kaas 
peale ja toodelge kiirusel PUREE (~ ligi
kaudu 10-20 sekundit. 

Klimpide eemaldamine kastmest: Pange 
klimpis kaste kannu. Pange kannule kaas 
peale ja toodelge kiirusel MIX (i ) ligikaudu 
5-10 sekundit. 

Jahu ja vedeliku Ohendamine paksen
damiseks: Pange jahu ja vedelik kannu . 
Pange kannule kaas peale ja toodelge 
kiirusel MIX ( i) ligikaudu 5-10 sekundit. 

Valge kastme valmistamine: Pange 
kannu piim, jahu ja soov i korral sool. Pange 
kannule kaas peale ja ttitidelge kiirusel MIX 
( i ) ligikaudu 5-10 sekundit. Valage kastme
kastrulisse ja valmistage kaste nagu 
tavaliselt. 

Mahedike (smuutide) valmistamine: 
Pange kannu koigepealt vedelikud ja 
kUlmutatud koost isosad , seejarel lisage 
neile muud koostisosad. Pange kannule 
kaas peale ja toodelge kiirusel CRUSH ICE 
(.,g .. ) 10-15 sekundit ja seejarel soovi korral 
kiirusel LIQUIFY ( !}) 10-15 sekundit. 
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NAPUNAITEID PARIMATE SAAVUTAMISEKS 
Pannkoogi- voi vahvlitaigna ette
valmistamine segamiseks: 
Pange koostisosad kannu. Pange 
kannule kaas peale ja toodelge kiirusel 
MIX ( /) ligikaudu 10-20 sekundit. 
Laske kannmikseril seisma jMda ja 
kaapige kannu kOljed vajadusel puhtaks. 

Juustu riivimine: Loigake vaga kulm 
juust 1,5 cm kuubikuteks. Pange kannu 
pool anumaitait (120 ml) juustu. Pange 
kannule kaas peale ja toodelge kiirusel 
LIQUIFY (Z,.) ligikaudu 5-10 sekundit. 
Kovad juustud nagu Parmesan peavad 
olema toatemperatuuril. Toodelge neid 
kiirusega LIQUIFY ( Z,.) 10-15 sekundit. 

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE 

Kannmikseri puhastamine 

Kannu saab holpsalt puhastada kas kannmikseri alusel voi sealt aravoetuna. 

13 

Puhastage kannmikserit parast igat kasutuskorda hoolikalt. 
Arge kastke kannmikseri alust voi toitejuhet vette. 
Arge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega traatharju. 

Kannmikseri aluse, juhtpaneeli, 
toitejuhtme, kaane ja koostisosade 
anuma puhastamine: 
Enne puhastamist tommake 
kannmikseri toitejuhtme pistik 
pistikupesast valja. POhkige sooja 
niiske lapiga ja seejarel lihtsalt niiske 
lapiga ja kuivatage pehme lapiga. 

Kannu puhastamiseks aluseta: peske 
tagurpidi pooratud kannu noudepesu
masinas voi kasitsi sooja seebi
vahuse veega, loputage ja kuivatage. 

Kannu puhastamiseks alusel: taitke 
kann pooleldi sooja (mitte kuuma) 
veega ning lisage 1-2 tilka noudepe
suvahendit. Pange kannule kaas 
peale ja kinnitage kann alusele. 
Kaivitage kannmikser kiirusel STIR ja 
laske sel 5-10 sekundit tootada. 
Votke kann aluselt ja loputage seda 
sooja veega. 

OLULINE TEAVE! Kaantja koostis
osade anumat on soovitatav pesta 
kasitsi. 



SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID 

OLULINE! Kannmikser hakkab tööle ainult juhul, kui toitenuppu POWER (e)) on 
vajutatud enne soovitud kiiruse valikut. 

Kannmikseri ei hakka tööle 

Märgutuled ei põle. 

Kõik märgutuled vilguvad korraga. 

Kõik märgutuled vilguvad vaheldumisi. 

Kontrollige, kas kannmikseri pistik on ühenda
tud maandatud pistikupessa. Kui pistik on ühen
datud, vajutage toitenuppu POWER ((!)) ja 
tõmmake kannmikseri pistik seejärel pistikupe
sast. Ühendage toitejuhtme pistik samasse 
pistikupessa ja vajutage toitenuppu POWER (!)). 
Kui kannmikser ikka tööle ei hakka, kontrollige, 
kas vooluringi, kuhu kannmikser ühendatud 
on, kaitse või voolukatkesti on ühendatud ja 
veenduge, et vooluring on suletud. 

Kui kannmikseri toitejuhtme pistik on ühenda
tud pistikupessa, aga toitenupu POWER (<!)) 
vajutamisel ei juhtu midagi ja kõik märgutuled 
vilguvad, võib mootori tiivik olla lukus. Vajutage 
toitenuppu POWER (<!)) ja tõmmake kannmik
seri pistik seejärel pistikupesast. Ühendage toite
juhtme pistik pistikupessa tagasi, vajutage toite
nuppu POWER ((!)) ja valige soovitud kiirus. 

Kui kannmikseri toitejuhtme pistik on ühenda
tud pistikupessa, aga kannmikser ei hakka 
tööle ja üks märgutuli vilgub teistega vaheldu
misi, võib kannmikser olla blokeerunud. 
Kannmikseri väljalülitamiseks vajutage 
toitenuppu POWER (<!)) ja tõmmake kannmik
seri pistik seejärel pistikupesast. Ühendage 
kannmikseri pistik tagasi pistikupessa ja 
vajutage toitenuppu POWER (<!)) , et seade 
lähtestada. 

Kannmikser seiskub kasutamise ajal 

Kõik märgutuled vilguvad korraga. 

Kõik märgutuled vilguvad vaheldumisi. 

Kannmikser võib olla üle koormatud. Kui 
kannmikser raskete koostisosade 
töötlemisel üle kuumeneb, lülitab kaitse
seade seadme välja, et vältida mootori 
kahjustumist. Kannmikseri lähtestarniseks 
vajutage toitenuppu POWER (<!)) ja 
tõmmake kannmikseri pistik pistikupesast. 
Võtke kann aluselt ja eemaldage osad 
koostisosad. Kannmikseri koormust saab 
vähendada ka kannu vedelikku lisades. 
Kannmikser võib ummistuda. Ummistuse 
korral kannmikser seiskub, et vältuda 
mootori kahjustumist. Kannmikseri 
lähtestarniseks vajutage toitenuppu 
POWER ((!)) ja tõmmake kannmikseri 
pistik pistikupesast. Võtke kann aluselt ja 
kaapige kaabitsaga lõiketerad toiduainetest 
puhtaks. 

Kui eespool toodud nõuannete abil probleemi lahendada ei õnnestu, võtke 
ühendust volitatud teeninduskeskusega (vt "Garantii ja teenindus"). 
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GARANTI! JA TEENINDUSTOOD 

KitchenAidi kannmikseri garantii 

Garantii pikkus: Garantii holmab Garantii ei holma 

Euroopa, Varuosad ja remont 
A. Toote remont juhul, kui

Lahis-lda ja materjali- voi 
kohvimasinat on kasutatud
muuks otstarbeks kui

Aafrika: tootmisvigadest 
ettenahtud kasutusviis

Mudel 5KSBl585: tulenevate defektide kodumaja-pidamises. 
korvaldamiseks. B. Kahjustused, mis tulenevad

Taielik garantii Koik teenindustood onnetusest, seadme muutmi-
2 aastat alates tuleb lasta teha sest, vaar- voi kuritarvitusest
ostukuupaevast. KitchenAidi voi paigaldusest / kasutusvii-

volitatud teenindus- sist, mis on vastuolus kehti-
keskuses. vate elektrisOsteemi nouetega.

KITCHENAID El VOTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST. 

Klienditeenindus 

Koikide toote ja mOOgijargse teenindusega seotud kOsimuste korral poorduge toote 
mOOja poole, kellelt saate lahima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed. 

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
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