
 



SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID 
SEADME OSAD JA TARVIKUD
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Viljade hoidik 
Viljade varras

 
 
 
 

Suvikõrvitsa / kurgi adapter (hall) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õhuke lõiketera 
 

 
 

Paks lõiketera 
 
 



 

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU OHUTUS 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid 
ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid: 

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

2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage alusega mikserit vette ega muusse 
vedelikku. 

3. Lülitage alusega mikser kindlasti pärast köögiviljaplaatide lõiketarviku igat 
kasutusskorda ja enne puhastamist välja ja ühendage köögiviljaplaatide 
lõiketarvik alusega mikseri küljest lahti. Enne seadme osadeks lahti võtmist 
veenduge, et mootor on täielikult seisma jäänud. 

4. Hoidke käed, söögiriistad ja muud objektid töötava seadme köögiviljaplaatide 
tarvikust, vardast või liikuvatest osadest eemal. Vastasel juhul võite saada 
vigastada või  tarvikut kahjustada. 

5. Ärge lükake puu- või köögivilju seadmesse käega. Kasutage alati seadmega 
kaasas olevat varrast, toiduainete hoidikut ning suvikõrvitsa / kurgi adapterit. 

6. Kui viljad lõiketera või varda ummistavad, lülitage mootor välja ja võtke seade 
osadeks lahti, et ummistus kõrvaldada. 

7. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega. 

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. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on 
vajalik pidev järelevalve. 

11. Kui seadme juhtvõll või pöörlevad osad on kahjustada saanud, siis ärge 
seadet kasutage. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, 
kus see läbi vaadatakse, remonditakse või elektriliselt või mehaaniliselt 
kohandatakse. 

12. Ärge laske alusega mikseri toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda. 

13. Lõiketerad on teravad. Olge lõiketerade sisestamisel või eemaldamisel 
ettevaatlik. 

14. Ärge eemaldage toiduaineid enne, kui olete alusega mikseri välja lülitanud ja 
varras on seisma jäänud. 

15. Käigumehhanismi kahjustamise vältimiseks ärge pange seadet vette ega 
muusse vedelikku. 
 

HOIDKE NEED JUHISED ALLES 
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.



KÖÖGIVILJAPLAATIDE 

LÕIKETARVIKU KASUTAMINE 

 

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU 
KASUTAMINE 

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU LÕIKETERADE TABEL 
 
Valige soovitud lõiketera. Mõlemat lõiketera saab edukalt kasutada paljudes retseptides - näiteks 
pearoad, vrapid, suši. Katsetage mõlema teraga, et saavutada soovitud paksus. 
 

IKOON KASUTAGE NEID OSI KOOS NENDE OSADEGA 
SOOVITATUD 
TOIDUAINED 

KIIRUS 
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ÕHUKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAKS 

Õhuke lõiketera* 
 

 
 
 
Paks lõiketera* 

 

Põhiseade, viljade hoidik, viljade 
varras ja suvikõrvitsa / kurgi 

hoidik*** 

   
SUVIKÕRVITS 
KARTUL ÕUN 

MAGUSKARTUL 
KURK 

Kiirus 
2 

 
*Plaadi umbkaudne paksus jääb 1,3 mm. 
*Plaadi umbkaudne paksus jääb 1,8 mm.  
***Suvikõrvitsa / kurgi adapterit tuleks kasutada ainult pehmete viljadega. 

 

PUU- JA KÖÖGIVILJADE ETTEVALMISTAMISE TABEL 

 
MÄRKUS: parimate tulemuste saamiseks peaks vili olema läbimõõduga 3,8-3,9 cm. 

VILI SOOVITATAV TÜÜP ETTEVALMISTAMINE VARRAS 
ADAPTERI 
KASUTAMINE 

Suvikõrvits Kõva ja paks 
Lõigake otsad ära 
(maksimumpikkus 11,4 cm) 

Sisestage 
täielikult 

Jah 

Kurk Kõva ja paks 
Lõigake otsad ära 
(maksimumpikkus 11,4 cm) 

Sisestage 
täielikult 

Jah 

Õun Kõva ja paks Ärge lõigake otsi ära 
Sisestage kuni 
esimese tähiseni 

Ei 

Kartul 
Ümmargune ja 
sümmeetriline 

Lõigake otsad ära, et saada 
ruudukujuline vili (14 cm) 

Sisestage kuni 
esimese tähiseni 

Ei 

Maguskartul 
Ümmargune ja 
sümmeetriline 

Lõigake otsad ära, et saada 
ruudukujuline vili (14 cm) 

Sisestage kuni 
esimese tähiseni 

Ei 

 
MÄRKUS: kõvemate viljade korral eemaldage nende nahk enne töötlemist. 

  



KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU 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 köögiviljaplaatide lõiketarvik tarviku 

jaoturisse, veendudes, et veovõll sobitub 
kandilisse jaoturisse. 
Vajadusel keerake köögiviljaplaatide lõiketarvikut 
edasi-tagasi. Kui tarvik on õigesti paigaldatud, 
läheb veovõlli korpusel olev varras täielikult 
jaoturi serval olevasse sälku. 

4 Keerake tarviku nuppu, kuni köögiviljaplaatide 

lõiketarvik on täielikult alusega mikseri külge 
kinnitatud.



KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU 

KASUTAMINE
ETTEVALMISTAMINE KURKIDE / SUVIKÕRVITSA TÖÖTLEMISEKS 

MÄRKUS: enne töötlemise alustamist vt "Puu- ja köögiviljade töötlemise tabelit“. 

1  Keerake hooba päripäeva lukustatud 

asendisse. 

2 Lõigake kurk või suvikõrvits kuni 11,4 cm

pikkuseks tükiks. 

NÕUANNE: esimene tähis viljade vardal on 11,4 
cm kaugusel varda ümmargusest alusest. 

3 Sisestage viljade hoidik ühte otsa ning suvi-

kõrvitsa / kurgi adapter teise otsa, kasutades 
nende kohakuti viimiseks tähiseid. Veenduge, 
et viljade hoidik ja adapter on keskel.  

4 Pange vili ja viljade hoidik põhiseadmele ja

keerake seda lukustamiseks päripäeva. 

5 Sisestage viljade varras tarvikul asuvasse

varda alusesse, jälgides, et varras läheb 
täielikult läbi köögivilja. Veenduge, et varda 
nupu ega põhiseadmel asuva varda aluse 
vahele ei jääks vahet. 

6 Kui olete sellega lõpetanud, minge 1.

sammu juurde osas "Puu- ja köögiviljade 
töötlemine". 



PUU- JA KÖÖGIVILJADE ETTEVALMISTAMINE TÖÖTLEMISEKS 

1  Keerake hooba päripäeva lukustatud 

asendisse.

2 Lõigake viljad sobivas suuruses tükkideks.

Viljade maksimummõõtmed on ligikaudu 
8,9 cm (läbimõõt) ja 14 cm (pikkus). 

3 Sisestage viljade hoidik täielikult vilja 

sisse.

4 Pange vili ja viljade hoidik põhiseadmele

ja keerake seda lukustamiseks päripäeva. 

5 Sisestage viljade varras tarvikul asuvasse

varda alusesse, jälgides, et varras läheb 
täielikult läbi köögivilja. 

MÄRKUS: viljade varras ei pea olema täielikult 
sisestatud. Kõvad viljad sisestage umbes 5 cm 
ulatuses või kuni esimese tähiseni viljade 
vardani. 

PUU- JA KÖÖGIVILJADE TÖÖTLEMINE 

MÄRKUS: köögiviljaplaatide lõiketarviku kasutamisel ärge kandke lipse, salle, avaraid rõivaid, pikki 
kaelakeesid jms, mis võib tarviku vahele kinni jääda. Pange pikad juuksed kinni. 

1 Sisestage valitud lõiketera lõiketerade

alusele 45 kraadise nurga all ning pange 
see põhiseadmega täielikult kohakuti. 
Toetage lõiketerade kate viljale.

2 Lülitage alusega mikser kiirusele 2.

Parimate tulemuste saavutamiseks 
käivitage alusega mikser enne lõiketera 
langetamist vilja sisse. 



 

 
 

3 Tõmmake köögiviljaplaatide lõiketarvikut 

alusega mikseri poole ja tõstke lõiketera 
lahtilukustamise hoob üles. Keerake 
lõiketerade alust aeglaselt, kuni see 
puutub viljaga kokku. 

  
MÄRKUS: tarvik lõikab köögivilja kas üheks 
pikaks või mitmeks lühikeseks plaadiks. See 
on tavapärane. 

 

4 Kui vili on töödeldud, lülitage alusega 

mikser välja. 

 

5  Keerake hooba päripäeva lukustatud 

asendisse. 
 
 

 

6 Eemaldage lõiketera.  

 

7 Võtke ära viljade varras ning seejärel vili 

ja adapter (vajadusel). Murdumise 
vältimiseks ärge keerake varrast 
äravõtmise ajal. Kui vilja on raske viljade 
hoidikust või vardast ära võtta, viilutage 
seda pikkupidi, et eemaldamine oleks 
hõlpsam. 

. . 

  



HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE 

KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU JA TARVIKUTE PUHASTAMINE 

OLULINE TEAVE: Köögiviljaplaatide lõiketarviku pinnaviimistluse kahjustamise vältimiseks ärge peske 
seda veega ega pange tarvikut vette ega peske nõudepesumasinas. Eemaldatavaid lõiketerasid ja 
tarvikuid tohib pesta nõudepesumasinas. 

1 Pärast köögiviljaplaatide lõiketarviku kasutamist eemaldage
kõik lõiketerad ja tarvikud. Peske lõiketeri ja tarvikuid 
nõudepesumasina ülemisel restil. 

2 Puhastage 

köögiviljaplaatide lõiketarviku põhiosa ainult käsitsi. Peske 
pehme niiske lapiga. Loputage põhiseadmel asuv varda 
alus. Kuivatage hoolikalt pehme kuiva lapiga. Ärge peske 
neid osi nõudepesumasinas ega pange vette.

MÄRKUS: puhastamise hõlbustamiseks loputage lõiketeri ja muid tarvikuid kohe pärast kasutamist. Kui 
viljad on lõiketerade külge kinni jäänud, eemaldage tükid noaga.

VEAOTSING 
Kui alusega mikseri töös tekivad probleemid või seda ei saa köögiviljaplaatide lõiketarvikuga 
kasutada, kontrollige järgmist: 

- Kas on järgitud "Köögiviljaplaatide lõiketarviku lõiketerade tabelis" toodud teavet?

- Kas valitud lõiketera on seda tüüpi vilja töötlemiseks sobiv?

- Kas alusega mikseri pistik on ühendatud seinapistikupessa? Probleemidele lahenduste leidmiseks vt
alusega mikseri kasutusjuhendit.

- Kontrollige, kas seinapistikupesa vooluringi kaitse on töökorras. Probleemidele lahenduste leidmiseks
vt alusega mikseri kasutusjuhendit.
Ärge tagastage köögiviljaplaatide lõiketarvikut ega alusega mikserit jaemüüjale. Tema ei paku
teenindustöid.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD 
KITCHENAIDI KÖÖGIVILJAPLAATIDE LÕIKETARVIKU GARANTII 
Garantii kestus: Garantii hõlmab Garantii ei hõlma 

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

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

A. Seadme remont juhul, kui seadet 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. 

Home Decor OÜ, 
tel. +372 5550 9561 
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee  
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/




