
 

 

  



SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID 

SEADME OSAD JA TARVIKUD

Vajutaja  
 
 
Puhastushari 
 

 
 
 
 

Eemaldatav alus 
 
 
 
 
Põhiseade

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakklihamasina kruvi
 
 

Muhv 
Keskmine plaat 
(4,5 mm)

 
 

Lõiketera 
Vorstitarviku plaat

Jäme plaat (8 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suur vorsti täitmise toru (19 mm) Väike vorsti täitmise toru (9,5 mm) 

  

Peenike plaat 

(3 mm) 



ALUSEGA MIKSERI TARVIKU 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 alljärgnevaid: 

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada 
vigastuse. 

2. Isikud, kellel on tavapärasest piiratumad füüsilised, aistingulised 
või vaimsed võimed (sh lapsed) 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. 

3. Ainult Euroopas: isikud, kellel on tavapärasemast piiratumad 
füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt 
kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või 
juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja 
nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. 

4. Ainult Euroopas: lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja 
selle toitejuhe lastele kättesaamatult. 

5. Lülitage alusega mikser kindlasti pärast igat kasutamiskorda ja 
enne puhastamist välja ja ühendage metallist hakklihamasina 
tarvik alusega mikseri küljest lahti. Enne seadme osadeks lahti 



võtmist veenduge, et mootor on täielikult seisma jäänud. 

6. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega. Hoidke sõrmed 
väljalaskeavast eemal. 

7. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. 

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. Ärge sisestage toiduaineid käega. Kasutage alati vajutajat. 

10. Lõiketerad on teravad. Olge nende kasutamisel ettevaatlik. 

11. Ärge pange sõrmi töötavasse seadmesse, et plaati toiduainetest 
puhtaks kraapida. See võib lõppeda lõikevigastusega. 

12. Juhiseid toiduga kokku puutuvate pindade puhastamiseks vt 
"Hooldustööd ja puhastamine". 

13. Vt ka alusega mikseri kasutus- ja hooldusjuhendis toodud olulisi 
ohutusjuhiseid. 

14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja 
teistes sarnastes kohtades nagu: 
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad, 
- talumajapidamised, 
- hotellid, motellid jm majutusasutused, 
- külalistemajad. 

HOIDKE NEED JUHISED ALLES 
 
 
ALUSEGA MIKSERI TARVIKU OHUTUS 

JÄÄTMEKÄITLUS 

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. 

 

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU 

KASUTAMINE 

KASUTUSJUHISED 

MÄRKUS: KitchenAidi metallist hakklihamasina tarviku (mudel 5KSMMGA) ükski osa ega tarvik ei 
ühildu KitchenAidi köögikombaini tarviku (mudelid 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 
5KSMGSSA) ühegi osa ega tarvikuga ja vastupidi. 
 



KASUTAGE NEID OSI 
KOOS NENDE 
OSADEGA 

SOOVITATUD KASUTUSVIISID KIIRUS 

Peenike plaat (3 mm) Lõiketera 
Küpsetatud liha määrete valmistamiseks, 
kõva juust (nt Parmesan), riivleib 

4 

Keskmine plaat (4,5 mm) Lõiketera 
Toores või küpsetatud liha, vorsti 
valmistamiseks kasutatav liha 

4 

Jäme plaat (8 mm) Lõiketera 
Toores liha burgerite valmistamiseks, 
köögiviljad salsa ja kastmete valmistamiseks 

4 

Väike vorsti täitmise toru 
(9,5 mm) 

Vorstitarviku plaat Väiksemad vorstid 4 

Suur vorsti täitmise toru  
(19 mm) 

Vorstitarviku plaat Suuremad vorstid 4 

 
METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU 
KASUTAMINE 

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU TÖÖKORDA SEADMINE 
 

Peske kõiki osi enne kasutamist hoolikalt sooja seebivahuse veega ja 
kuivatage. 

1. Paigaldage hakklihamasina kruvi põhiseadmesse. Seejärel 
pange lõiketera üle kruvi otsa. Lõiketera peab täielikult korpuse 
sisse minema. Kui lõiketera ei lähe täielikult korpuse sisse, 
tõmmake see välja, keerake teistpidi ja pange uuesti seadme 
korpusesse. 

 

 

2. Pange plaat üle lõiketera, nii et plaadi sälk läheb põhiseadme põhjas 
asuva sakiga kohakuti. 

 
 
 

3. Pange muhv põhiseadmele ja keerake see käsitsi päripäeva kinni, kuid 
mitte liiga kõvasti.

 

 

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU KINNITAMINE ALUSEGA 
MIKSERI KÜLGE 
 

1. Lülitage alusega mikser välja ja tõmmake selle pistik 
seinapistikupesast välja. 

 

 

 

 

 

2. Alusega mikserite korral, millel on hingedega tarviku 
jaoturi kate: avage see ülespoole keerates. 
Alusega mikserite korral, millel on eemaldatav tarviku 
jaoturi kate: keerake tarviku nuppu vastupäeva, et tarviku 
jaoturi kate eemaldada. 
 

 
 



3. Sisestage tarviku võlli korpus tarviku jaoturisse, veendudes, 
et veovõll sobib kandilisse tarviku jaoturisse. Vajadusel 
keerake tarvikut edasi-tagasi. Kui tarvik on õigesti 
paigaldatud, läheb selle korpusel olev varras jaoturi serval 
olevasse sälku. 

 

 

4. Keerake alusega mikseri tarviku jaoturi tarviku nuppu päripäeva, 
kuni tarvik on täielikult alusega mikseri külge kinnitatud. 

 
 

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU KASUTAMINE 

 

1. Lõigake toiduained väikesteks ribadeks või tükkideks, mis 
mahuvad täitetorusse. 

 

 

 

 

 

  

Pöörlev tera on ohtlik 
Kasutage alati vajutajat. 
Hoidke sõrmed avaustest eemal. 
Hoidke lapsed eemal. 
Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua 
sõrmedest ilmajäämise või sisselõiked. 

 

 
 

 
 

2. Lülitage alusega mikser kiirusele 4 ja pange toiduained 
täitetorusse, lükates neid vajutajataga. 

 

 

 

 

VORSTI TÄITMISE TARVIKU TÖÖKORDA SEADMINE
 

 

 

1. Paigaldage hakklihamasina kruvi põhiseadmesse. Pange  
vorstitarviku plaat üle kruvi otsa, nii et plaadi sälk läheb 
põhiseadme põhjas asuva sakiga kohakuti. 

 
 
 
 

Sälk         Sakk 

2. Paigaldage läbi muhvi soovitud vorsti täitmise toru (suur või väike). 
Pange muhv ja toru põhiseadmele ja keerake rõngas käsitsi kinni, 
kuid mitte liiga kõvasti.



VORSTITARVIKU KASUTAMINE
 

1. Pange liha metallist hakklihamasina tarvikusse enne vorsti täitmise 
toru paigaldamist. Nii ei teki õhutaskuid. 

 

 

 

2. Määrige vorsti täitmise toru ja lükake üks ümbris üle toru, jättes  
ümbrise otsast umbes 10 cm vaba ruumi, et see hiljem kinni siduda. 

 

3. Lülitage alusega mikser kiirusele 4  ja lükake liha aeglaselt läbi 
tarviku. Hoidke ümbrist täitumise ajal tugevalt. Kui täitmise ajal 
tekivad mullid, torgake need varda või nõelaga läbi. 

 
 

 

4. Täitke ümbris lihaga, kuni tühja ruumi on veel 10-15 cm. Lülitage 
alusega mikser välja ja siduge ümbrise ots kinni. 

 

 

 

MÄRKUS: mitmeosaliste vorstide korral keerake ümbrise otsi soovitud pikkuses erinevas suunas.

 
NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS 

KASULIKUD NIPID

Parimate tulemuste saamiseks kasutage väga külma või osaliselt külmutatud liha. Tarviku osi võib enne 
kasutamist hoida külmikus või sügavkülmikus, et need oleksid külmad. 

Hõrguma tulemuse saamiseks võib liha ka kaks korda läbi seadme lasta. Rasvast liha tuleks läbi 
seadme lasta siiski vaid üks kord. 

Riivleiva valmistamiseks kuivatage leiba enne ahjus, nii et kogu niiskus sellest eemalduks. Teine 
võimalus on kasutada täiesti värsket leiba. Osaliselt kuivanud leib võib metallist hakklihamasina tarviku 
ummistada. 

MÄRKUS: metallist hakklihamasina tarvik ei sobi väga tihkete toiduainete töötlemiseks, nagu täielikult 
kuivatatud kodus valmistatud leib. Koduleib peaks olema värske ning pärast riivmist tuleks seda 
kuivatada ahjus või õhu käes. 

Naturaalsete ümbriste kasutamisel on soovitatav leotada neid 30 minutit külmas vees, et eemaldada 
ümbristelt liigne sool. Seejärel loputage ümbriseid kogu ulatuses voolava külma veega. Parimate 
tulemuste saamiseks vt ka ümbristega kaasas olevaid juhiseid. 

 
 

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE 

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU JA  
SELLE OSADE PUHASTAMINE
 
 

1. Puhastage põhiseade ja muud tarvikud, sh plaadid puhastusharjaga. 

 

 

  

 
 

2. Järgmiseid seadme osi tohib pesta nõudepesumasina ülemisel 
restil: vorstitarviku plaat, vorsti täitmise torud, puhastushari ja 
vajutaja. 



3. Järgmiseid seadme osi tohib pesta ainult käsitsi sooja
seebivahuse veega ning need tuleb hoolikalt kuivatada:
põhiseade, hakklihamasina kruvi, muhv, alus, plaadid ja lõiketera.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD 

KITCHENAIDI ALUSEGA MIKSERI TARVIKU GARANTII 

Garantii kestus: Garantii hõlmab Garantii ei hõlma 

Euroopa, Lähis-Ida ja 
Aafrika: 5KSMMGA 
Täielik garantii 2 aastat 
alates ostukuupäevast. 

Varuosad ja remont materjali- 
või tootmisvigadest tulenevate 
defektide kõrvaldamiseks. 
Kõik teenindustööd tuleb lasta 
teha KitchenAidi volitatud 
teeninduskeskuses. 

A. Alusega mikseri tarviku remont 
juhul, kui seda on kasutatud
muuks otstarbeks kui ettenähtud
kasutusviis kodumajapidamises. 

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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Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
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