
5KSM1APC 

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID 

SEADME OSAD JA TARVIKUD 

MÄRKUS: hoidke spiraallõikurit ja kõiki tarvikuid kaasasolevas 
hoiukarbis. Hoida väikelastele kättesaamatus kohas. 

SEADME OHUTUS 

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 alusega

mikserit vette ega muusse vedelikku.

3. 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. 

4. 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.

5. Lülitage alusega mikser kindlasti pärast igat

spiraallõikuri kasutamiskorda ja enne puhastamist

välja ja võtke spiraallõikur koos lõiketeradega

alusega mikseri küljest ära. Enne seadme

osadeks lahti võtmist veenduge, et mootor on

täielikult seiskunud.

6. Hoidke käed, söögiriistad ja muud objektid töötava

spiraallõikuri lõiketeradest, vardast või liikuvatest

osadest eemal. Vastasel juhul võite saada

vigastada või spiraallõikurit kahjustada.

7. Ärge lükake puu- või köögivilju spiraallõikurisse

käega. Kasutage alati komplekti kuuluvat varrast.

8. Kui viljad lõiketera või varda ummistavad, lülitage

mootor välja ja võtke spiraallõikur osadeks lahti,

et ummistus kõrvaldada.

9. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.

10. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõte,

mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei

müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või

kehavigastus.

11. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.

12. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda

kasutatakse laste läheduses, on vajalik pidev

järelevalve.

13. Kui seadme juhtvõll või pöörlevad osad on saanud

kahjustada, siis ärge seadet kasutage. Tagastage

seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse,

kus see läbi vaadatakse, remonditakse või

elektriliselt või mehaaniliselt kohandatakse.

14. Ärge laske alusega mikseri toitejuhtmel üle laua

või tööpinna serva rippuda.

15. Lõiketerad on teravad. Olge lõiketerade

sisestamisel või eemaldamisel ettevaatlik.

16. Ärge eemaldage lõigatud vilju enne, kui olete

alusega mikseri välja lülitanud ja varras on

peatunud.

17. Käigumehhanismi kahjustamise vältimiseks ärge

asetage spiraallõikurit vette ega muusse

vedelikku.

18. 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



SPIRAALLÕIKURI KASUTAMINE 

SPIRAALLÕIKURI TERADE TABEL 
MÄRKUS: lõigake viljade otsad ära - nii mahuvad need paremini 
spiraallõikurisse.  Parimate tulemuseks saavutamiseks on soovitatav 
lõigata viljade pinnad lapikuks. Viljade läbimõõt peab olema 3,8-9,5 
cm ning need ei tohi olla pikemad kui 14 cm. Nii saab need ka puu- 
ja köögiviljavardale paigaldada. 

Alustage viljade töötlemist kiirusel 1 ning seejärel reguleerige kiirus 
tabelis toodud soovitatud kiirusele. 
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TÄIENDAV TEAVE SPIRAALLÕIKURI KASUTAMISE KOHTA 

Külastage veebilehte KitchenAid.eu, kust leiate lisateavet koos 
videotega, inspireerivaid retsepte ja nõuandeid spiraallõikuri 
kasutamise kohta.  

MÄRKUS: see tarvik on mõeldud kasutamiseks erinevate puu- ja 
köögiviljadega. 
Tarvik ei sobi kasutamiseks paksu koore ega pehmete puu- ja 
köögiviljadega nagu tsitruselised ja tomatid. 

SPIRAALLÕIKURI KASUTAMINE 

SPIRAALLÕIKURI KINNITAMINE 
ALUSEGA MIKSERI KÜLGE 

1 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. 

2 Vajadusel keerake 
spiraallõikurit edasi-
tagasi. Kui lõikur on 
õigesti paigaldatud, 
läheb veovõlli korpusel 
olev varras täielikult 
jaoturi serval olevasse 
sälku. 

3 Keerake tarviku nuppu, 
kuni spiraallõikur on 
täielikult alusega 
mikseri külge kinnitatud. 
Lisateavet spiraallõikuri 
erinevate terade 
kasutamise ja 
omaduste kohta leiate 
veebilehelt 
KitchenAid.eu. 

ETTEVALMISTAMINE 
OLULINE TEAVE! Peske puu- ja köögiviljad, eemaldage varred, 
lõigake otsad lapikuks ja eemaldage "silmad". 

1 Paigaldage puu- ja 
köögiviljavarras, lükates 
selle varda 
kinnitusseadmele ja 
keerates vastupäeva, kuni 
varras lukustub oma 
kohale. 

2 Asetage spiraallõikuri alla 
kauss või taldrik ning 
pange viljad puu- ja 
köögiviljavardale. 

VALIKULINE: koorija 
kasutamisel paigaldage see, 
lükates koorija lõiketerade 
aluse põhja, kuni koorija 
lukustub oma kohale.  

3 Paigaldage soovitud 
lõiketera. 

4 Tõmmake vabastushooba 
ning lükake lõiketerade 
alust alusega mikseri poole, 
nii et lõiketera keskosa 
jääks kohakuti vilja 
keskosaga.  

5 Stabiilsuse suurendamiseks 
lükake lõiketera keskosa vilja 
sisse.  
OLULINE TEAVE! 
Kasutamise lõppedes 
eemaldage kõigepealt 
lõiketera ja seejärel vili. 

TÄIENDAV TEAVE SPIRAALLÕIKURI KASUTAMISE KOHTA 
Külastage veebilehte KitchenAid.eu, kust leiate lisateavet koos 
videotega, inspireerivaid retsepte ja nõuandeid spiraallõikuri 
kasutamise kohta. 



HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE / 

PROBLEEMID SEADME TÖÖS 

SPIRAALLÕIKURI JA TARVIKUTE 
PUHASTAMINE 
OLULINE TEAVE! Kahjustuste vältimiseks ärge peske spiraallõikuri 
põhiseadet veega, ärge asetage seda vette ega peske 
nõudepesumasinas! Eemaldatavaid lõiketerasid ja tarvikuid tohib 
pesta nõudepesumasinas (ainult ülemisel restil). 

1 Pärast spiraallõikuri 
kasutamist võtke kõik 
lõiketerad ja tarvikud selle 
küljest ära. Peske 
lõiketerad ja tarviku osad 
käsitsi pehme lapiga soojas 
seebivahuses vees või 
nõudepesumasina ülemisel 
restil. 

2 Puhastage spiraallõikuri põhiseadet 
ainult käsitsi. Peske pehme niiske 
lapiga. Kuivatage hoolikalt pehme 
kuiva lapiga. Ärge peske spiraallõikurit 
nõudepesumasinas ega asetage seda 
vette. 

MÄRKUS: pestud spiraallõikuri ja kõik tarvikud saab panna hoiule 
kaasasolevasse hoiukarpi. Hoida väikelastele kättesaamatus kohas. 

PROBLEEMID SEADME TÖÖS 
Kui alusega mikseri töös tekivad probleemid või seda ei saa 
spiraallõikuriga kasutada, kontrollige järgmist: 
- Kas on järgitud "Spiraallõikuri tera" tabelis toodud teavet.
- Kas valitud lõiketera on selle puu- või köögivilja lõikamiseks

sobiv.
- Kas alusega mikseri pistik on ühendatud seinapistikupessa.

Probleemidele lahenduste leidmiseks vt alusega mikseri
kasutusjuhendit.

- Kas pistikupesa vooluringi kaitse on töökorras. Probleemidele
lahenduste leidmiseks vt alusega mikseri kasutusjuhendit.

Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, vt „Garantii ja 
teenindus“. 
Ärge tagastage spiraallõikurit ega alusega mikserit jaemüüjale. 
Tema ei paku teenindustöid. 

GARANTII JA TEENINDUS 

KITCHENAIDI SPIRAALLÕIKURI 
GARANTII 
Garantii kestus: Garantii hõlmab Garantii ei hõlma 

Euroopa, Lähis-Ida ja 
Aafrika: 5KSM1APC 
täielik garantii 2 aastat 
alates 
ostukuupäevast. 

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

A. Toote remont
juhul, kui seda on
kasutatud muuks
otstarbeks kui
ettenähtud
kasutusviis kodu-
majapidamises.

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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