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Roostevabast terasest 
vispel

Ümberkukkumist 
ennetav tugi

Kahele poole 
fikseeritav 

toitekaabel

Mugava disainiga 
käepide Ülisuur visplite 

vabastamise nupp

Lihtsasti kasutatav 
kiiruse regulaator

OSAD JA FUNKTSIOONID
OSAD JA TARVIKUD

Õhuavad

16 traadiga vispel
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OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida 
peamiseid ohutusnõudeid, sealhulgas järgmiseid:
1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib 

põhjustada kehavigastuse.
2. Kaitske ennast elektrilöögi eest ja ärge asetage 

käsimikserit vette ega mis tahes teise vedelikku.
3. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, 

füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega 
vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud 
juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid 
juhendab või seadme kasutamist jälgib.

4. Ainult Euroopa Liidus: Piiratud füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja 
teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult 
järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud 
seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme 
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida.

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.
Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimlikult palju ohutussõnumeid. 
Loe need läbi ja järgi neid alati.

See on ohusümbol.
Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu 
või teiste surma või vigastuse.
Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. 
Need sõnad tähistavad järgnevat.

Võid saada surma või tugevalt vigastada, 
kui sa ei järgi kohe juhiseid.

Võid saada surma või tugevalt 
vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada 
vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OHT

HOIATUS

KÄSIMIKSERI OHUTUS
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5. Ainult Euroopa Liidus: Lapsed ei tohi seadet kasutada. 
Hoidke seade ja selle toitekaabel laste käeulatusest 
väljas. 

6. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei 
hakkaks.

7. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud 
toitekaabli välja vahetama tootja, teeninduskeskuse 
klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.

8. Enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne 
seadme puhastamist lülitage seade välja (OFF) ja 
eemaldage pistik pistikupesast, kui seade ei ole 
kasutuses. Lahtiühendamiseks hoidke pistikust kinni 
ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge tõmmake kunagi 
toitekaablist.

9. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Kehavigastuste 
ja/või seadme kahjustamise vältimiseks hoidke käed, 
juuksed, rõivad, pannilabidad ja muud söögiriistad 
töötavast seadmest eemal.

10. Ärge kasutage käsimikserit, kui selle toitekaabel 
või pistik on kahjustunud, käsimikseri töös esineb 
tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel 
kahjustada saanud. Viige käsimikser ülevaatamiseks, 
parandamiseks või seadistamiseks lähimasse volitatud 
teeninduskeskusesse.

11. Selliste lisade kasutamine, mida KitchenAid ei ole 
soovitanud või müünud, võib põhjustada tulekahju, 
elektrilöögi või vigastuse.

12. Ärge kasutage käsimikserit välitingimustes.
13. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva 

rippuda.
14.  Ärge laske toitekaablil puutuda vastu kuumi pindu, sh 

vastu ahju.
15. Enne puhastamist eemaldage kõik käsimikseri tarvikud.

KÄSIMIKSERI OHUTUS
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Pinge: 220–240 V, ainult vahelduvvool. 
Sagedus: 50–60 Hz

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

KÄSIMIKSERI OHUTUS

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

16. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade 
puhastamiseks leiate osast „Hooldus ja puhastamine”.

17. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes 
ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
– töötajate köökides poodides, kontorites või teistes 

töökohtades;
– talumajapidamistes;
– klientidele hotellides, motellides ja teistes 

majutusasutustes;
– hommikusöögiga majutusasutustes.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjali kasutuselt kõrvaldamine

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

Toote kasutuselt kõrvaldamine

Seade kannab tähistust kooskõlas 
Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmed) (WEEE) 
sätetega.

– Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt 
kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast 
kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid 
tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Tootel või selle dokumentides sisalduv 
sümbol  näitab, et seda ei tohi käidelda 
olmejäätmena, vaid see tuleb viia 
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, 
utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, 
pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi 
äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse 
poole, kust toote ostsite.
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KÄSIMIKSERI KASUTAMINE
KIIRUSE REGULEERIMINE

/ 0

Viie kiirusega käsimikseri kasutamisel seadistage masin kõigepealt kõige 
aeglasemale kiirusele. Kasutage kiiremaid seadistusi vastavalt vajadusele.

Kiirus Lisa Kirjeldus

1 Aeglaseks segamiseks, koostisosade sidumiseks 
ja kõikide segamistoimingute alustamiseks. 
Kasutage seda kiirust pähklite, šokolaaditükkide, 
riivitud juustu, sibulate, oliivide ja teiste tükiliste 
koostisosade segamiseks. Lisaks sobib see jahu ja 
muude kuivainete segamiseks vedelike või teiste 
vedelikku sisaldavate segude valmistamiseks. Aitab 
vältida koostisosade laiali pritsimist.

2 Taina ja želatiini sisaldavate segude valmistamiseks. 
Kasutage tihkete segude nagu küpsisetaina 
valmistamiseks. Lisaks sobib see vedelate 
toorjuustukreemide segamiseks. Kartulipüree 
valmistamiseks.

3 Paksema toorjuustukreemi segamiseks. Sobib 
kabatšoki purustamiseks.

4/5 Või ja suhkru segamiseks. Kasutage muffini-, kiirleiva- 
ja koogitaina ning glasuuride valmistamiseks. 

MÄRKUS. Roostevabast terasest visplid ei sobi leivataina segamiseks ega sõtkumiseks. 

TARVIKUTE KASUTAMINE

Tarvik Kasutusala
Kaasas 

mudeliga
5KHM5110

Roostevabast  
terasest vispel

Küpsise- ja koogitainas.
•

16 traadiga vispel Vahukoore või -kreemi 
vahustamiseks. •

Munavalgete vahustamiseks või 
besee valmistamiseks. •
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Alustage segamist kõige aeglasema 
kiirusega, lükates kiiruse regulaatorit 
esimesse asendisse, mis on märgitud 
numbriga 1. 
 

Vigastuste oht
Enne klopitsate puudutamist 
tõmmake mikseri pistik pistikupe-
sast välja.

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa 
tuua murtud luud, sisselõiked või 
muljumishaavad.

Hoiatus!

3

Käsimikseri kiiruse suurendamiseks 
lükake kiiruse regulaatorit ettepoole. 
Käsimikseri kiiruse vähendamiseks 
lükake kiiruse regulaatorit tahapoole. 
Lisateavet leiate osast „Kiiruse 
reguleerimine“.

/ 0

1

Veenduge, et kiiruse regulaator oleks 
asendis „OFF/0“ (Väljas), lükates seda 
võimalikult tahapoole. „OFF/0“ on 
kiiruse regulaatori juures nähtav. 
Seejärel ühendage käsimikser 
toitevõrku.

See KitchenAidi käsimikser vahustab kiiremini ja põhjalikumalt kui paljud teised elektrilised 
käsimikserid. Seepärast tuleb ülevahustamise vältimiseks kohandada paljudes retseptides 
toodud vahustamisaega. Vahustamisaeg on lühem tänu suurematele visplitele. Ideaalse 
vahustamisaja tuvastamiseks jälgige tainast ja lõpetage vahustamine siis, kui olete saavutanud 
retseptis kirjeldatud koostise, näiteks „ühtlane ja kreemjas“. Õige kiiruse valimiseks lugege osa 
„Kiiruse reguleerimine“.

KÄSIMIKSERI KASUTAMINE
KIIRUSE REGULAATORI KASUTAMINE
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Vigastuste oht
Enne klopitsate puudutamist 
tõmmake mikseri pistik pistikupe-
sast välja.

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa 
tuua murtud luud, sisselõiked või 
muljumishaavad.

Hoiatus!

1

Sisestage muhviga (D) tarvik 
käsimikseri suuremasse avasse (B). 
Joondage tarviku äärised ava piludega. 
Lükake tarvikut, et see oma kohale 
lukustuks.

C D

D
B

Paaristarvikutest (visplid, valikulised 
tainakonksud) on üks tarvik muhviga (D) ja 
teine ilma (C). Üksikud tarvikud nagu Pro-
vispel on ilma muhvita (C).

Enne kasutamist peske kõik tarvikuid sooja 
seebiveega. Enne puhastamist või tarvikute 
eemaldamist veenduge, et käsimikser ei oleks 
toitevõrku ühendatud.

/ 0

4

Pärast lõpetamist lükake kiiruse 
regulaator tagasi asendisse „OFF/0“. 
Enne tarvikute eemaldamist 
eemaldage toitekaabel pistikupesast.

KÄSIMIKSERI KASUTAMINE

KÄSIMIKSERI ETTEVALMISTAMINE
TARVIKUTE KINNITAMINE
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MÄRKUS. Ilma muhvita tarvikut võib 
kasutada mõlemas avas (A või B). Muhviga 
tarvikuid võib kasutada ainult suuremas avas 
(B).

B

A

2

Sisestage ilma muhvita (C) tarvik 
väiksemasse avasse (A). Joondage 
tarvik ja lükake seda, et tarvik oma 
kohale lukustuks.

KÄSIMIKSERI ETTEVALMISTAMINE

TARVIKUTE EEMALDAMINE

/ 0

1

Kui käsimikser töötab, siis lülitage 
see välja, lükates toitelülitit asendisse 
„OFF/0“. Seejärel eemaldage pistik 
pistikupesast.

2

Tarvikute vabastamiseks vajutage 
käsimikseri tarvikute vabastamise 
nuppu, seejärel eemaldage tarvikud.
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE
KÄSIMIKSERI KORPUSE PUHASTAMINE

                  Elektrilöögi oht

Ärge pange seadet vette.

Vastasel korral võite saada surma 
või elektrilöögi.

HOIATUS
Vigastuste oht

Enne klopitsate puudutamist 
tõmmake mikseri pistik pistikupe-
sast välja.

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa 
tuua murtud luud, sisselõiked või 
muljumishaavad.

Hoiatus!

MÄRKUS. Ärge asetage käsimikserit vette.

1

Enne puhastamist tuleb käsimikser 
alati toitevõrgust eemaldada. Pühkige 
toitekaablit ja kaablirihma niiske 
lapiga. Kuivatage pehme lapiga.

2

Puhastage käsimikserit niiske lapiga. 
Kuivatage pehme lapiga. 
 
 

W11352100A_ET.indd   12 5/6/2019   4:57:04 PM



  TÕRKEOTSING  |  13

EE
ST

I

TARVIKUTE PUHASTAMINE

Roostevabast terasest visplite ja Pro-vispli puhastamine: enne puhastamist eemaldage visplid 
käsimikseri küljest. Peske nõudepesumasina ülemisel restil või käsitsi sooja seebiveega. Loputage 
ja kuivatage.

TÕRKEOTSING
KUI KÄSIMIKSERI TÖÖS ESINEB TÕRKEID VÕI SEE EI TÖÖTA.

Enne klienditeenindusse pöördumist proovige allpool loetletud lahendusi.

1. Kas käsimikser on toitevõrku ühendatud?
2. Kas pistikupesa kaitse on töökorras? Kui teil 

on automaatkaitseklapp, siis veenduge, et 
vooluring oleks suletud.

3. Eemaldage käsimikseri pistik pistikupesast 
ja seejärel ühendage see uuesti.

Kui eelpool loetletud sammudega ei 
õnnestunud probleemi lahendada, siis 
võtke ühendust KitchenAidi või volitatud 
teeninduskeskusega.

Lisateavet leiate osast „Garantii ja hooldus“. 
Ärge tagastage käsimikserit edasimüüjale, 
kuna nemad ei paku vastavat teenust.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
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GARANTII JA HOOLDUS
KITCHENAIDI KÄSIMIKSERI GARANTII

Garantii kestus KitchenAid maksab 
järgmise eest:

KitchenAid ei maksa järgmise 
eest:

Euroopa, Lähis-Ida ja 
Aafrika:  
mudel 5KHM5110: 
kaheaastane täielik garantii 
alates ostukuupäevast.

Varuosade ja paranduse 
maksumuse eest, millega 
kõrvaldatakse materjali- 
või tootmisvead. 
Teenust peab osutama 
KitchenAidi volitatud 
teeninduskeskus.

A.  Parandustööde eest, kui 
käsimikserit on kasutatud 
muuks otstarbeks kui 
ettenähtud kasutusviis 
kodumajapidamises.

B.  Kahjustuste eest, mis 
tulenevad õnnetusest, 
seadme muutmisest, 
väär- või kuritarvitusest 
või paigaldusest/
kasutusviisist, mis on 
vastuolus kehtivate 
elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

©2019 Kõik õigused kaitstud.  
Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

KLIENDITEENINDUS

Ühendkuningriigis ja Iirimaal: Küsimuste korral või lähima volitatud hoolduskeskuse 
leidmiseks võtke ühendust allpool toodud aadressil.

MÄRKUS: Kõik hooldusteenused tuleb läbi viia kohalikus volitatud KitchenAidi 
hoolduskeskuses.

Lisateavet saate veebilehelt:

www.KitchenAid.eu
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