KANNMIKSERI KASUTUSJUHEND
KANNMIKSERI OHUTUS
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 kannmikserit 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. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on
vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed
või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad
seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku
juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki
seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema
teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet
puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
5. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, kui
seadet ei kasutata, enne seadme osade paigaldamist
või äravõtmist ja enne seadme puhastamist.
6. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa.
7. Ärge kasutage kannmikserit, kui selle toitejuhe või pistik
on kahjustada saanud, kui kannmikseri töös esineb
häireid või kui kannmikser on maha kukkunud või muul
viisil kahjustada saanud. Toimetage seade
ülevaatamiseks, remondiks või elektriliseks või
mehaaniliseks seadistamiseks lähimasse volitatud
teeninduskeskusesse.
8. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
9. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva
rippuda.
10. Raskete isikuvigastuste ja kannmikseri kahjustamise
vältimiseks hoidke käed ja söögiriistad kannmikseri
kasutamise ajal kannust eemal. Kaabitsat võib
kasutada, kuid ainult siis, kui kannmikser ei tööta.
11. Lõiketerad on teravad. Vigastuste vältimiseks olge
teravate lõiketerade käsitsemisel, kannu tühjendamisel
ja seadme puhastamisel väga ettevaatlik.
12. Kui kasutate tarvikuid, mida KitchenAid ei soovita, võib
tagajärjeks olla isikuvigastus.
13. Vilkuv märgutuli näitab, et kannmikser on kasutamiseks

valmis – ärge puudutage lõiketeri ega liikuvaid osi.
14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade
kööginurgad,
- maaeluasutused,
- hotellid, motellid jm majutusasutused,
- külalistemajad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Nõuded elektrisüsteemile

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.
Pinge: 230 V
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 1300 W
MÄRKUS: kui pistik seinapistikupessa ei sobi, võtke ühendust
elektrikuga. Ärge muutke pistikut. Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk,
laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa
seadmele lähemale paigaldada.

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.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise 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.

Mootori hobujõud
Kannmikseri mootori hobujõud mõõdeti dünamomeetriga masinaga, mida kasutatakse laborites tavaliselt mootorite
mehaanilise võimsuse mõõtmiseks. Meie mootor tippvõimsusega
kaks hobujõudu (hj) näitab mootori enda väljundit hobujõududes,
mitte kannmikseri anuma väljundit hobujõududes. Nagu iga
kannmikseri puhul, ei ole ka selle kannmikseri anuma
väljundvõimsus sama kui mootori võimsus hobujõududes. Mootor
tagab kannmikseri anuma tippvõimsuseks 1,8 hj, mis on piisav mis
tahes retseptides toodud nõuetele vastamiseks.
MÄRKUS: Vastavalt meditsiiniliste seadmete tootjate suunistele on
sarnaselt teiste magneteid sisaldavate toodetega soovitatav, et
implanteeritud südamerütmurite ja defibrillaatoritega inimesed
peaksid olema kannmikseri kasutamisel ettevaatlikud ja hoiduma
sellest vähemalt 30 cm kaugusele.

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID
Osad ja tarvikud

täielikult seiskunud, aktiveerub lõiketerade seiskamise mehhanism ja
kannmikser peatub mõne sekundi pärast.
Kannmikseril on neil eelseadistatud
retseptiprogrammi: Jääga joogid / Smuutid,
Piimakokteilid, Supid / Kastmed ja Mahl. Lisaks on
kannmikseril reguleeritava kiiruse ja
pulseerimisfunktsioonid, mis võimaldavad selle
kasutamist kohandada vastavalt mis tahes
retseptidele. Lisateavet vt "Kannmikseri funktsioonide tutvustus".
Enne kannmikseri kasutamist ühendage selle toitejuhtme pistik
kaitsemaandatud pistikupessa.

KANNMIKSERI KASUTAMINE
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Võtke kannmikseri kann aluselt ära ja täitke kann koostisainetega.
Kannu äravõtmise hõlbustamiseks tõmmake selle vabastushooba.
Võtke käepidemest tugevasti kinni ja tõmmake kannu otse enda
poole, et see ära võtta.
* Vt "Kannmikseri funktsioonide tutvustus".

KANNMIKSERI KOKKUPANEK
Kannmikseri ettevalmistamine esimeseks
kasutuskorraks
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Pange koostisained kannu. Lisage kõigepealt vedelikud, seejärel
pehmed toiduained ja lõpuks jää või sügavkülmutatud puuviljad ja
marjad. Ärge täitke kannu üle maksimumtähise - eelkõige tuleb seda
silmas pidada vedelike puhul. Pange kaas kõigepealt kannu tilale
peale, seejärel lükake kaane külge käepideme lähedalt allapoole ,
kontrollides, et kaas oleks otse. Kannmikser ei hakka tööle, kui sellel
ei ole kaant peal.
Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.

Enne esimest kasutuskorda
Pühkige alust sooja seebivahuse lapiga ning seejärel niiske lapiga.
Kuivatage pehme lapiga. Peske kannu, kaant ja koostisainete
anumat soojas seebivahuses vees (vt „Hooldamine ja
puhastamine“). Loputage ja
kuivatage.
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Pange kannu ülaosa kohakuti aluse ülaosa all asuva liuguriga ja
lükake kann ettepoole korpusesse. Kontrollige, et kann läheks sirgelt
ja oleks tugevalt oma kohale kinnitatud.
38

Enne kannmikseri kasutamist
ühendage selle toitejuhtme pistik
kaitsemaandatud pistikupessa.
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KANNMIKSERI KASUTAMINE
Kannmikseri kasutamine
Enne kasutamist
Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et kann oleks
nõuetekohaselt kannmikseri alusele lukustunud.
Kannmikseri ei hakka tööle, kui kann ja selle kaas ei ole õigesti oma
kohal. Kui te võtate kannmikseri aluselt ära enne, kui see on
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Kontrollige, et kann oleks täielikult oma kohal. Kannu vabastamise
käepidemel asuv sakk peab olema kannu alusel asuvate
kolmnurksete sälkude vahel. Kannu oma kohale fikseerumisel
kostab klõps.
MÄRKUS: Kui kann on täielikult oma kohale lukustatud, peab selle
ümbert olema ühtlaselt näha 1 cm ulatuses alust.

Kannmikseri funktsioonide tutvustus
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Keerake programmi valikunupp soovitud eelseadistatud programmi
või reguleeritava kiiruse peale (lisateavet vt "Kannmikseri
funktsioonide tutvustus").
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Vajutage nuppu START/PAUSE

Neli eelseadistatud programmi on töötatud
välja selle kategooria tüüpiliste retseptide
põhjal. Kõik retseptid ei ole aga siiski sarnased
ja mõnikord võite avastada, et retsepti jaoks
sobib paremini hoopis muu programm. Näiteks
on mõningaid sügavkülmutatud marju
sisaldavaid piimakokteile sageli parem segada
Jääga jookide / Smuutide programmiga. Ka
smuutide valmistamisel võib osutuda mõnusamaks peenem
tekstuur, mis saadakse Mahlade programmiga. Katsetage, et leida
oma lemmikretseptidele sobiv programm.
Säte

.
JÄÄGA
JOOGID /
SMUUTID
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Kui töötavasse kannmikseri kannu on vaja lisada koostisaineid,
saate seda teha eemaldatava koostisainete anuma ja eemaldatava
lehtri abil. Anumal on mugav mõõteskaala, mis võimaldab lisada
täpselt õige koguse koostisaineid.
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Pulseerimisfunktsiooni kasutamiseks keerake nupp PULSE peale ning
seejärel VAJUTAGE ja HOIDKE soovitud aja jooksul all nuppu
START/PAUSE.

Kirjeldus

Töötlemisaeg
(min:sek)

Kiired võimsusimpulsid suurtes
kogustes kõvade
toiduainete nagu
jää, sügavkülmu1:05
tatud köögiviljad
või sügavkülmutatud puuviljad ja
marjad
purustamiseks.

Pikaajaline
aeglasel kiirusel
töötlemine
paksude ja
kleepuvate
1:39
toiduainete
PIIMAsujuvaks ja
KOKTEILID ühtlaseks
purustamiseks ja
segamiseks.

Töödeldavad koostisained

Purustatud jääga joogid
Purustatud jää
Sügavkülmutatud peenestatud
puuviljad (enne töötlemist lasta
veidi sulada, kuni puuvilju on
võimalik noaotsaga katsuda)
Jäätisepõhised joogid Ṡerbett /
Jääga piimapõhised joogid
Sügavkülmutatud jogurtipõhised
joogid
Kartulipüree
Kohupiim või kodujuust
Puu- või köögiviljapüree / Imikutoit
Lihapüree / Imikutoit lihaga
Pannkoogi- või vahvlitainas

Kiiruse ja
võimsuse järkKuumad joogid
järguline suurenSupp
damine Ideaalne 1:25
SUPID /
Kuumad kastmed
KASTMED eelkõige kuumade
Joogid Salatikaste
koostisainete
töötlemiseks.
Suur lõiketerade
kiirus kiudainePuuviljamahl külmutatud
rikaste või nahka
kontsentraadist
ja seemneid
Vedelad puuviljapõhised joogid
1:29
sisaldavate
Külm puu- või köögiviljakaste
MAHL
toiduainete peene
Peenestatud värsked puuviljad
tekstuurini
Peenestatud värsked köögiviljad
töötlemiseks.
Võimaldab
töötlemise kestust Lühikese Soolane purukate
ja sagedust täpselt d (2-3 s) Magus purukate
kontrollida. Sobib impulsid Lihasalat võileivatäidiseks
Pulseeriv
suurepäraselt
vastavalt Peenestatud puuviljad
(PULSE)
toiduainete kiireks vajadusel
Magus purukate Peenestatud köögiviljad
funktsioon
lühiajaliseks
e
töötlemiseks.
Pesto
Reguleeritavad
Dipikastmed
kiirused täpseks
Kuni 2:00 Lihasalat võileivatäidiseks
REGULEERI hakkimiseks ning
vastavalt Riivjuust
TAVAD
purustamiseks ja
soovitud Kohev želatiin pirukate ja
KIIRUSED segamiseks
retseptile magustoitude valmistamiseks
vastavalt
Kohupiimakook
retseptile.
Mousse

9
Programmi lõppedes seiskub kannmikser automaatselt. Tsükli
lõppemisest annab kannmikser märku helisignaaliga. Kannmikseri
käsitsi seiskamiseks vajutage START/PAUSE.

NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE
SAAVUTAMISEKS
Tõhusad nipid
Kannmikseri kasutamine
•

•
•
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Kui olete kasutamise lõpetanud, saab kannu eemaldada selle
vabastamise hoovast tõmmates. Võtke käepidemest tugevasti kinni
ja tõmmake kannu otse enda poole, et see ära võtta.

•

Enne söögiriistade sisestamist kannu lülitage kannmikser välja.
Segage koostisaineid kummist labidakesega. Kannmikser peab
olema välja lülitatud. Ärge pange ühtegi söögiriista, sealhulgas
labidakest kannu ajal, kui seade töötab.
Kannmikseris tohib töödelda kuumi koostisaineid. Võimalusel
laske kuumadel toiduainetel enne töötlemist jahtuda.
Parimate tulemuste saamiseks ärge täitke kannmikseri kannu
kuumade toiduainete ega vedelikega servani. Fikseerige kaas ja
võtke selle keskel asuv mõõtetops ära. Ärge hoidke paljast kätt
kuumade toiduainete ega jookide töötlemise ajal kannu kaane
peal.
Kannmikser ei ole mõeldud kasutamiseks soojendusseadmena.

Magnetiline töötlemine
•
•

•

Kannmikseri kann ja alus sisaldavad magneteid, mis võivad
enda külge tõmmata teisi esemeid. Näiteks võib kann tõmmata
enda külge tööpinnale asetatud metallist köögiriistu.,
Kui kann ei ole oma kohale asetatud, võib ka kannmikseri alus
metallist esemeid enda külge tõmmata. Kannmikseri ei hakka
tööle, kui kann ei ole oma kohale asetatud või kui kannul ei ole
kaant peal.
Kontrollige enne igat kasutuskorda, et kannu põhjas ei oleks
väikest magnetilist prahti

kõigepealt vedelad ja sügavkülmutatud koostisained ning seejärel
lisage kõik muu. Pange kannule kaas peale ja töödelge JÄÄGA
JOOKIDE / SMUUTIDE sättel.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Kannmikseri puhastamine


Kasutamine reguleeritaval kiirusel
•

•

Reguleeritava kiiruse sätte kasutamisel alustage aeglaselt
kiirusest, et koostisained omavahel kokku segada. Seejärel
suurendage vastavalt soovile kiirust. Eelseadistatud
retseptiprogrammid hõlbustavad koostisainete töötlemist - seal
vahelduvad kiirused automaatselt.
Kannmikser saab töötada ilma kasutajapoolse sekkumiseta ja
seetõttu lülitub reguleeritava kiiruse funktsioon ligikaudu kahe
minuti pärast automaatselt välja. See tagab, et seade ei tööta
kauem kui vaja ja koostisaineid ei töödelda liiga palju. Kui
soovite seadet kasutada kauem, lähtestage kannmikser
asendisse “OFF/O” ja käivitage see vajadusel uuesti.




Puhastage kannmikserit pärast igat kasutuskorda hoolikalt. Enne
puhastamist tõmmake seadme pistik kindlasti seinapistikupesast
välja.
Kannmikseri kahjustamise vältimiseks ärge asetage kannmikseri
alust ega toitejuhet vette.
Kannmikseri kriimustamise vältimiseks ärge kasutage
abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimisnuustikuid.

Koostiainete sisestamine
•
•
•
•
•
•

Soovi korral saate töötavasse kannmikserisse lisada aineid
kaane keskel asuva ava kaudu, eemaldades mõõtetopsi.
Mõõtetopsi ja lehtrit tuleb pesta ka juhul, kui nende kaudu
koostisaineid ei lisatud.
Koostisainete põhjalikuks töötlemiseks lisage need
töötlemistsükli alguses.
Kui soovite suuremaid puu- ja köögiviljakamakaid, lisage
koostisained töötlemise lõpupoole.
Kui mõõtetops ei taha oma kohale minna, kontrollige, et lehter
oleks täielikult allalükatud asendis. Probleemide korral pöörake
kas lehtrit või mõõtetopsi, kuni leiate sobiva asendi.
Pühkige lehtrit seestpoolt pärast igat kasutuskorda.
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Kannmikseri aluse ja toitejuhtme puhastamiseks: Enne
puhastamist tõmmake kannmikseri toitejuhtme pistik pistikupesast
välja. Pühkige sooja niiske lapiga ja seejärel lihtsalt niiske lapiga ja
kuivatage pehme lapiga. Puhastage etteandeava pärast igat
kasutuskorda seestpoolt.

Jää purustamine
•
•
•

Otse külmikust võetud jääd on lihtsam purustada kui osaliselt
sulanud jääd.
Väiksemaid jääkuubikuid on lihtsam hakkida või purustada kui
suuremaid.
Parimate tulemuste saamiseks lisage jää kaanes asuva ava
kaudu töötavasse kannmikserisse.

Kuidas...
Ẑelatiini sulatamine: kallake keev vesi kannu ja lisage želatiin.
Võtke mõõtetops kaane seest ära ja katke kaas käterätiga.
Kasutage REGULEERITAVA KIIRUSE sätet ja töödelge aeglasel
kiirusel, kuni želatiin on lahustunud (ligikaudu 10-30 sekundit).
Lisage muud koostisained.
Puu- ja köögiviljade purustamine: pange kannu kaks topsitäit
(475 ml) puu- või köögiviljakuubikuid. Kasutage režiimi PULSE.
Töödelge 2-3 sekundiste impulsside kaupa kuni soovitud
konsistentsi saavutamiseni.
Puuviljade püreestamine: pange kannu kaks topsitäit (475 ml)
konserv- või keedetud puuviljakuubikuid. Lisage topsitäie (240 ml)
kohta 2-4 spl (30-60 ml) puuviljamahla või vett. Pange kannule kaas
peale ja töödelge PIIMAKOKTEILIDE sättel.
Köögiviljade püreestamine: pange kannu kaks topsitäit (475 ml)
konserv- või keedetud köögiviljakuubikuid. Lisage topsitäie (240 ml)
liha kohta 2-4 spl (30-60 ml) puljongit, vett või piima. Pange kannule
kaas peale ja töödelge PIIMAKOKTEILIDE sättel.
Klimpide eemaldamine kastmest: pange klimpis kaste kannu.
Pange kannule kaas peale ja töödelge
PIIMAKOKTEILIDE sättel, kuni segu on ühtlane.
Jahu ja vedeliku ühendamine paksendamiseks:
valage kannu kõigepealt vedelad koostisained ja lisage seejärel
jahu. Pange kannule kaas peale ja töödelge PIIMAKOKTEILIDE
sättel.
Valge kastme valmistamine: valage kõigepealt kannu piim, lisage
jahu ja soovi korral sool. Pange kannule kaas peale ja töödelge
PIIMAKOKTEILIDE sättel.
Pannkoogi- või vahvlitaigna valmistamine: valage kannu
kõigepealt vedelad koostisained ning lisage taignasegu ja muud
koostisained. Pange kannule kaas peale ja töödelge
PIIMAKOKTEILIDE
sättel. Laske kannmikseril seisma jääda ja kaapige kannu küljed
vajadusel puhtaks. Smuutide valmistamine: valage kannu
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Kannmikseri kiirpuhastamiseks alusel: Lisage poole kannutäie
vee kohta üks tilk nõudepesuvahendit ja käivitage kannmikser Jääga
jookide / Smuutide sättel. Tsükli lõppedes valage vesi ära ja
loputage hoolikalt.
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Kannu, kaane, mõõtetopsi ja lehtri puhastamiseks: Peske kõik
osad nõudepesumasina ülemisel restil. Võite need pesta ka käsitsi
seebivahuse veega. Loputage ja kuivatage.
MÄRKUS: Kannmikseri paremaks puhastamiseks võtke kaas,
mõõtetops ja lehter pärast igat kasutuskorda ära ja peske need
puhtaks.

PROBLEEMID SEADME TÖÖS
Kannmikseri vilkuvate märgutulede mõistmine
OLULINE! Kannmikser hakkab tööle ainult juhul, kui vajutada nuppu
START/PAUSE.
LED vilgub aeglaselt
Tööks valmisoleku režiim
Kui LED-tuli hakkab aeglaselt üha enam
helenduma ja kustub seejärel, on kannmikser
kasutamiseks valmis. Vajutage käivitamiseks
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nuppu START/PAUSE.
LED vilgub kiiresti
Vearežiim
Kui LED-tuli vilgub kiiresti, ei ole kannmikser
kasutamiseks valmis.
Selle peamised põhjused võivad olla:
- Kann ei ole õigesti oma kohal
- Kann võeti ära enne töötlemise lõpetamist

- Kannmikser on ummistunud
Kõigepealt keerake nupp asendisse “OFF/O”. Kontrollige, et kann
oleks õigesti oma kohal. Valige soovitud säte ja vajutage nuppu
START/PAUSE.
Kui kannmikseri on ummistunud, ei hakkab see tööle. Vajutage
nuppu START/PAUSE ja tõmmake toitejuhtme pistik
seinapistikupesast välja. Võtke kann aluselt ära ja puhastage
lõiketerad kaabitsa abil.
Kannmikseri uuesti käivitamiseks keerake nupp asendisse “OFF/O” .
Keerake nupp soovitud valiku peale ja vajutage START/PAUSE.
LED ei vilgu
Kui LED-tuli ei hakka pärast sätte valimist vilkuma,
ei ole kannmikser kasutamiseks valmis.
Selle peamised põhjused võivad olla:
- Kannmikser on "unerežiimis"
- Kannmikseri pistik on seinapistikupesast välja
tõmmatud või on toimunud voolukatkestus
Kannmikser on läinud passiivsesse režiimi või "unerežiimi". See
funktsioon säästab elektrit, kui kannmikserit mõne minuti jooksul ei
kasutata, Nupu lähtestamine asendisse “OFF/O” toob kannmikseri
tagasi aktiivsesse režiimi. Kõigepealt keerake nupp asendisse
“OFF/O”. Kontrollige, et kann oleks õigesti oma kohal. Valige
soovitud säte ja vajutage nuppu START/PAUSE.
Kui kannmikser ei olnud unerežiimis, kontrollige, kas selle pistik on
ühendatud kaitsemaandatud seinapistikupessa ning seejärel
vajutage START/PAUSE. Kui kannmikser ikka ei tööta, tutvuge
allpool toodud teabega, kuidas seadme töös ilmnevaid vigu
parandada.

Kannmikser ei hakka tööle, kui säte on valitud

keerake nupp asendisse “OFF/O” . Keerake nupp soovitud
valiku peale ja vajutage START/PAUSE.
Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega (vt „Garantii ja teenindustööd“).

GARANTII JA TEENINDUS
KitchenAidi kannmikseri garantii
Garantii kestus: Garantii hõlmab

Garantii ei hõlma

Euroopa, Lähis- Varuosad ja remont A. Toote remont juhul, kui
Ida ja Aafrika:
materjali- või
kannmikserit on
tootmisvigadest
kasutatud muuks
Mudelid
tulenevate
otstarbeks kui
5KSB5080:
defektide
ettenähtud kasutusviis
Täielik garantii
kõrvaldamiseks.
kodumajapidamises.
seitse aastat
Kõik teenindustööd B. Kahjustused, mis
alates ostukuu- tuleb lasta teha
tulenevad õnnetusest,
päevast.
KitchenAidi
seadme muutmisest,
volitatud
väär- või kuritarvitusest
teeninduskeskuses
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.

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.







Kui LED-tuli vilgub kiiresti, siis ei pruugi kann olla õigesti oma
kohal või kannmikser võib olla läinud "unerežiimi" ja vajab
lähtestamist asendisse “OFF/O”. Järgige eespool toodud
juhiseid.
Kontrollige, kas kannmikseri pistik on ühendatud
kaitsemaandatud pistikupessa. Kui pistik on ühendatud, vajutage
nuppu START/PAUSE ja tõmmake kannmikseri pistik
seinapistikupesast välja. Ühendage toitejuhtme pistik samasse
pistikupessa ja vajutage nuppu START/PAUSE. Kui kannmikser
ikka tööle ei hakka, kontrollige, kas vooluringi kaitse või
voolukatkesti on ühendatud ja veenduge, et vooluring on
suletud.
Kann ei pruugi olla korralikult oma kohal. Kontrollige, et see
oleks täielikult oma kohal ja kaas oleks korralikult peal.
Kannmikser võib vajada lähtestamist. Keerake nupp asendisse
“OFF/O” ja tagasi soovitud sättele.

Kannmikser seiskub kasutamise ajal
•
•

•

Voolukatkestus - keerake nupp asendisse “OFF/O” ning seejärel
soovitud sätte peale ning vajutage START/PAUSE.
Reguleeritava kiiruse sätte korral seiskub kannmikser
automaatselt pärast kaht minutit töötamist. Lähtestamiseks
keerake nupp asendisse “OFF/O” ning seejärel tagasi soovitud
sätte peale ning vajutage START/PAUSE.
Kannmikser võib olla ummistunud. Kui kannmikser on
ummistunud, lülitub see välja, et mootorit mitte kahjustada.
Keerake nupp asendisse “OFF/O” ja tõmmake pistik
seinapistikupesast välja. Võtke kann aluselt ära ja puhastage
lõiketerad kaabitsa abil. Kannmikseri uuesti käivitamiseks
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